
Zápis ze 27. schůze VV SCHKK a RPK konané dne 11. 5. 2017 v Hradištku u Sadské 

Přítomni: VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Hejhal, J. Kroutil, G. Křístková,  
P. Dvořák;   RK: J. Březinová 
Omluveni: O. Vondrouš  
Hosté: Ing. Petra Mátlová (VÚ Uhřiněves), Ing. Martina Kosová (MZe)

1. Kontrola zápisů (korespondenčně zápisem):  
Usn. 17/3: VV se v roce 2016 vrátí k tématu upřesnění českého názvosloví barev koní v rámci 
chovu KK. Vyzve ke spolupráci pedagogy VŠ. (PD)- trvá  
Usn. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví 
vzor Certifikátu.- trvá (GK -posunuto na 2. pol.)  
Usn. 23/1: V podzimním období svolat besedu na toto téma a na VH připravit doplněk ŘPK 
(LG, PD) - trvá, přesunuto na 2017 - viz bod dnes  
Usn. 25/4: VV ukládá GK připravit do příští schůze návrh, jak evidovat sportující koně. Všem 
členům VV návrh jak do budoucna ocenit sportující koně (propagace, forma dotace - např. viz 
Akcelerační program).- trvá  
Usn. 26/1 - rozdělení funkcí zvolených  členů ve VV zůstává stejné, jako v minulém období 
(LG - předsedkyně; PP - místopředseda; JH - jednatel; LP - hospodářka; PD- propagace  
a tajemník svazu).  Jméno předsedy RK oznámí RK. - splněno 
Usn. 26/2: Text bude zveřejněn jako Příloha ŘPK (jde o

2. vysvětlující text k ŘPK a mj. reaguje i na připravovanou právní úpravu v rámci EU). PD ulože-
no zveřejnit na www v českém  
a anglickém jazyce.- splněno 
Usn. 26/3  - Na základě většinového názoru RPK VV s návrhem nesouhlasí. Oddůvodnění: 
Chovatelsky je nutné, aby se chovalo na jedincích oboustranně známého původu a jedincích po 
předcích, kteří splnili v dané době stanovená kritéria.- splněno zápisem z VV 
Usn. 26/4: VV bere na vědomí, že poplatky pro provedení individuálního posouzení vycházejí z 
ceníku ESK pro ASCHK a nejsou příjmem SCHKK.- splněno, na www 
Usn. 26/5: VV jmenuje předsedy komisí - splněno zápisem a na www 
Usn. 26/6: Zápisové formuláře upravit do dvojjazyčného textu (němčina či angl.) - trvá PD 
v průběhu roku. 
Usn. 26/7: VV bere na vědomí žádost majitelky (P. Hladíková) klisny (Ben Adra) a postup její-
ho vyřízení schvaluje. VV konstatuje, že hříbě narozené v roce 2017 z této klisny nebude zapsá-
no do PK KK.- splněno zápisem a odpovědé majitelce

3. Členská beseda - setkání členů: Zámek Řitka (vzpomínka na Latu Brandisovou),  
10. 6. v 10 hod.  
Program: Beseda se členy - „Zápisy klisen a hříbat - nově“  
                 Prohlídka expozice zámku  
                 Oběd  
                 Setkání u rodinné hrobk  
Pozvánku na www zašle GK.

4. KK jako Národní plemeno- V návaznosti na diskuzi z 11. 4. byly na jednání VV pozvány Ing. 
Věra Mátlová (VÚŽV Uhřiněves) a Ing. Martina Kosová (MZe).  
Tématem pokračující diskuse byla úvaha, zda usilovat o perspektivní zařazení KK do Genových 
zdrojů (národní plemeno), získání morální a materiální podpory rozvoji tohoto plemene, možná 



pozitiva a negativa případného zařazení do GZ pro chov KK.  
Z diskuze: Očekává se nová legislativa EU (+ platný Zákon 60/2017 Sb., a Vyhl. 72/2017 Sb.  
o GZ zvířat) - materály předány VV.  
Z diskuze: doporučení VV prostudovat materály, možnost zařazení do GZ plemeno KK, nikoliv 
jednotlivá zvířata (ta by musela splňovat podmínku 87% čistokrevnosti = PGKK!). Možná pod-
pora chovatelskách činností (např. genetických testů apod.). Přislíbena podpora finančního 
zrovnoprávnění, pokud ne preference, národních plemen. Informace o tom, že v příštím roce 
bude zveřejněn nový Národní program.

Příští schůze výboru – 10. 6. při setkání v Řitce

zapsal: PD 

schválila:


