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Zápis z jednání uznaných chovatelských sdružení koní v ČR
ze dne 11.10.2012 konané v sídle ČMSCH, a.s. v Hradištku

1) Zahájení
Jednání zahájil ředitel ČMSCH, a.s. Ing. Zdeněk Růžička krátkým seznámením s platnou
plemenářskou legislativou.
2) Projednávání způsobu zveřejňování výsledků kontroly užitkovosti a dědičnosti
V souladu s názory pracovníků MZe ČR a plemenářské inspekce bylo dohodnuto
opatření, které neodporuje §7 (6) zákona č. 154/2000 Sb.
a) Zhodnocení šlechtitelských programů jednotlivých plemen koní budou
zveřejňována prostřednictvím webových stránek ČMSCH, a.s. ve formě PDF
souboru (Ročenky, Zpravodaje, vlastní publikace…). Chovatelská sdružení budou
tyto přehledy zasílat do ČMSCH, a.s. v termínech stanovených vyhláškou
č. 448/2006 Sb., tzn. průběžně, nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního
roku.
b) Chovatelská sdružení koní předají ČMSCH, a.s. odkazy ke svým webovým
stránkám, které ČMSCH, a.s. zveřejní na svých webových stránkách pod oddílem
„Odkazy“ ve skupině „Chovatelská sdružení koní“.
3) Projednání a odsouhlasení možné struktury dat pro zveřejnění
Navrhovaná tabulka struktury dat byla jednou z možností, jak zveřejnit výsledky
plemenářské práce. Z jednání vyplynulo, že ta chovatelská sdružení, která vydávají vlastní
ročenku, nebudou navržený systém využívat. Určitý zájem o navrhovanou aplikaci
projevila chovatelská sdružení s málopočetnými plemeny koní. Bylo navrženo doplnit
tabulku o hodnocení výsledků z výstav.
Bylo konstatováno, že je třeba dokončit projekt týkající se zpracování výsledků testace ve
Slatiňanech. ČMSCH, a.s. nabídla pomoc při řešení tohoto problému, který předpokládá
další jednání mezi uznanými chovatelskými sdruženími a smluvním partnerem
ČMSCH, a.s. Hřebčínem Kladruby, který má podle smlouvy vývoj programu zajišťovat.
4) Diskuse
V diskusi bylo konstatováno, že pokud se jedná o dokončení vývoje modelu pro odhad
plemenných hodnot, bude vzhledem k velmi malému množství potomků u jednotlivých
plemen nutná větší spolupráce uznaných chovatelských sdružení koní stejného zaměření.
V Hradištku dne 11.10.2012 zapsal Ing. František Hřeben.
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