ZÁPIS
ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem dne 30.3.2011
Přítomni:

L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. J. Höck, Ing. J. Machek,
Ing. K. Neumannová, Ing. Z. Šancová, E. Šimáčková

Omluven:

Ing. J.Kaplan, T.Barták

Program:

1. Připomínky ke změnám v Řádu PK stkl. koní
2. Zkoušky výkonnosti a třídění koní - podzim 2011 – stanovení komisí

Ad 1:
Na základě chystané novelizace plemenářského zákona byla dána možnost změn v Řádu plemenné
knihy. Připomínky měli členové Rady PK zaslat do 20.3. p. Dykové, která pak na jejich základě měla
tyto připomínky zapracovat do návrhu. Připomínky zaslal pouze Ing. J. Machek. Tento návrh byl
předložen na dnešní mimořádné Radě PK a s dalšími připomínkami bude zaslán oficielně co nejdříve
ke schválení na MZe ČR. K této žádosti je nutné doložit novou žádost o uznání chovatelského
sdružení, zřizovací listinu subjektu Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.p.o., doklady o odborné
způsobilosti osob, které budou vykonávat odbornou činnost, návrh nového Řádu PK a šlechtitelského
programu.
Návrh úprav v Řádu PK stkl. koní, které byly schváleny přítomnými členy Rady PK:
str.1 : Z plemenitby se nevylučují ani jiné barevné varianty klisen – hnědáci a ryzáci. Jiné barevné
varianty hřebců než bělouši a vraníci jsou z plemenitby vyloučeny.
str.3 (2.věta): Je rovněž zařazen do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů
zvířat významných pro výživu a zemědělství.
str.8: Testaci a hodnocení organizuje oprávněná osoba provozující testační odchovnu.
str.17: Právním základem Řádu PK je zákon 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)…
str.19: 4.1.1. na konec odstavce doplnit větu Plemenným hřebcem může být pouze bělouš nebo
vraník.
str.20: 4.1.5. Před zapsáním do ústředního registru plemeníků…….
4.1.6. Před udělením výběru k plemenitbě musí být u hřebce provedeno vyšetření spermatu…
str.22: 5.1. …….na konec odstavce … a grafickým popisem a označením čipem.
5.1.2 U hříbat narozených po inseminaci či embryotransferu …….
5.1.3. na konec odstavce: … a ověřením původu autorizovanou laboratoří a čipem.

str.23: 5.2.2. Ověření původu je povinné - před registrací hříbat narozených po inseminaci nebo
embryotransferu
str.24: 6.1.3. Plemenný hřebec musí být vybrán a registrován v ústředním registru plemeníků…
str.25: 6.3. Kontrolu vedení PK – provádí určení členové Rady PK.

Ad 2:
Zkoušky výkonnosti klisen a třídění stkl. koní Slatiňany

21.-23.9.2011

komise: Ing. K. Regner, E.Šimáčková, L. Dobrovský
Zkoušky výkonnosti klisen a třídění stkl.koní Kladruby n. L.

4. – 6.10.2011

komise: Ing. K. Regner, E.Šimáčková, T.Barták
Předvýběry hřebečků Kladruby n.L.

6.10.2011

komise: Ing. K. Regner, E.Šimáčková, T.Barták, Ing.K.Neumannová, Z.Dyková

Zapsala Z. Dyková

