Zápis z jednání kolegia zástupců ASCHK ČR, konaného dne 11.1.2007

Přítomni: viz. prezenční listina

Program:
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Výstavy a prezentace
Zpráva o Strategii
Aktuální veterinární předpisy
Různé

	Zpráva o činnosti

Dr. Dražan – krátce činnost, především smlouva s EK s.r.o.
Políček – smlouva a změny
Ing. Novotný – návrh Genoservisu, bude výběrové řízení?
M. Perníček – až na r. 2008
M. Kubištová – nemáme povinnost vypisovat výběrové řízení
Dr. Dražan – pokračuje ve zprávě o činnosti, členství v AK, účast na jednání COPA/COGEKA v Bruselu a Praze. Prozatím se podařilo zachovat dotace na vedení PK. 
Vzdělávání, vyzdvihl nutnost zapojení hřebčinců. 
Účast na Fieracavalli ve Veroně. Vznik Evropského svazu haflingů.
Účast na výběru pony hřebců v Holandsku. Chladnokrevné PK – mezinárodní soutěže formanských jízd. Spolupráce s Lesy ČR. Finanční podpora soutěží.
Vědecká konference Brno, Kladruby. 

	Strategie – Ing. Kratochvíle

problém v jednáních vzhledem k politické situaci. Zatím probíhá v krajích – především ve Zlínském kraji (Hyjé koně). Je vytvářena norma kvality práce jízdárenských a chovatelských zařízení. Navrhuje uvést v usnesení vytvoření komise odpovídající za profesní vzdělávání.

M. Kubištová – provádí analýzu jízdáren a chovů v Královéhradeckém kraji. Chovatelé vytvářejí infrastrukturu (podkováři, sedláři, veterináři). Navrhuje vytvoření pracovní skupiny pro zástupce chovatelů koní v oborové radě Mze.
Závěr: kolegium schvaluje M. Kubištovou jako zástupce chovatelů koní v oborové radě Mze. Následně vyzývá odborné svazy aby určily své zástupce do pracovní skupiny a  vytvořily podklady za jednotlivá plemena. 

	Výstavnictví – M. Perníček

přednáší referát Ing. Gotthardové. Vyjmenovává účast na výstavách v roce 2006. Dále vyjmenovává výstavy, které se budou konat v r. 2007. ASCHK podpoří 2 velké výstavy v ČR, jednu v Čechách a jednu na Moravě. 
Diskuse Pardubice x Lysá. Pro Pardubice se vyjadřují, M. Perníček, Dr. Horník, Ing. Vondrouš. 
Brno – pro většina, proti nikdo zdrželi se 2
Pardubice – za stejných podmínek jako v Lysé n. Labem (finanční vyrovnání) většina pro, zdržel se jeden  

Usnesení: kolegium zástupců podporuje výstavu Pardubice jako výstavu chovatelskou, zároveň výstavu v Lysé n. Labem jako výstavu s vysokou úrovní propagace chovu koní pro širokou veřejnost. Prioritu má výstava Pardubice, za podmínky, že bude uzavřena smlouva s pořadatelem.  Financování výstavy v Lysé bude nadále jednat prezidium ASCHK. 

	Veterinární podmínky – Dr. Horník

Důraz je kladen především na označování a evidenci (průkaz koně). Kůň od stáří 24 měsíců musí být laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii a hřebčí nákazu s platností na 2 roky. Zároveň musí být kůň v imunitě proti chřipce dle vakcinačního schématu. Toto rozhodnutí se týká všech svodů (soutěže, chov. akce, výstavy). 
Prodej koní mimo oblast (kraj) platí původní podmínky. tj. Laboratorní vyšetření (inf. Anemie, hřeb. Nákaza) s negativním výsledkem ne starší jednoho měsíce. 

	Školení

Přeprava zvířat. Školení chovatelů.
Usnesení: Ing. Kratochvíle zajistí informace o možnostech čerpání finančních prostředků na různé typy školení chovatelů a podmínek možností získání této akreditace pro ASCHK. Zároveň vznese obdobný dotaz M. Kubíštová při jednání ma MŠMT. 

	Hospodaření

B. Políček informoval v krátkosti o průběhu hospodaření ASCHK. Rozpočet bude zřejmě naplněn. Hospodářský výsledek by měl být mírný zisk. 

	Různé

Černá plemenitba. B. Políček požádá Equiservis a ÚE Slatiňany o seznam 60ti chovatelů, kteří evidentně porušují zákon 154/2000 a tento seznam předá ČPI k šetření. Výsledky šetření pak zveřejníme v časopisu KONĚ. 

p. Bohdaský  - výše ČP, termíny
Dr. Dražan – výše ČP zůstává 100,-, termín VH 10.5. 

Kolegium bere na vědomí ocenění Dr. Sixty pamětní medailí.   

	Kubištová – za SCHČT žádá o zařazení ČT do reklamních materiálů ASCHK.


Ing. Navrátil – informoval o konání ME v orbě v ČR v roce 2009 a žádá přítomné o případné kontakty do zahraničí z důvodu možnosti uspořádání ME v orbě koňmi.

Zapsal:
Políček








