Zápis ze zasedání RPK v Praze, ČZU Suchdol, 17.1.2017
Přítomní všichni členové RPK: Jan Navrátil, Jana Pašková, Václav Antonín Ušák, Aleš Musil,
Adam Zagóra.
Schválení programu jednání:
1) Vedení PK Shagya araba
2) Projednání výše odměn za jednotlivé úkony
3) Zapracování změn dle aktuálního stavu do ŘPK
1) Vedení PK
a) Předvýběr hřebce Tabur
- dne 22.12.2016 byl členy RPK ve složení Jan Navrátil, Aleš Musil a Adam Zagóra na žádost
majitele posuzován za účelem udělení předvýběru hřebec Tabur (Sabra CZ-Sh-A-187,
Dahoman IV-CZ Tamarix) v majetku p. Pisingerové. Členům RPK byla podaná zpráva o
výsledcích předvýběru a dnešním dnem RPK jednohlasně rozhodla předvýběr hřebci neudělit
(hlasovali 4 členové, pan Ušák jako chovatel hřebce nehlasoval). Důvodem je nedostatečný
obvod holeně (19,0 cm). Toto rozhodnutí RPK může v budoucnu na žádost majitele
přehodnotit v případě, že hřebec dosáhne špičkové výkonnosti ve sportu.
b) Seznam hřebců pro rok 2017
- vyřazeni byli hřebci Saklavi VI-CZ Hasim a Semiramis B z důvodu jejich úhynu
- přestože měla být žádost o oprávnění hřebce k plemenitbě podána majiteli do 25. listopadu
min. roku, k datu odevzdání seznamu na ÚEK měla Pašková žádost jen na třetinu hřebců. Po
množství telefonátů se nakonec podařilo odevzdat na ÚEK seznam včas, chybí v něm oba
hřebci p. Pichlíkové Saklavi I-CZ Galán a Kasr el Nil II-CZ Tomba, dále hřebec Modem 29
(Regutec s.r.o.) - na ty ani přes snahu žádosti dodány nebyly. Tato situace se opakuje každým
rokem!
- RPK opakovaně žádá předsednictvo o stanovení sankcí za pozdní hlášení působení hřebce v
plemenitbě na příští období i o stanovení sankcí za jiné nedodržování mezních datumů a
povinností. RPK doporučuje uplatňovat slevu pro členy dle sazebníků jen v případě dodržení
řádných termínů. V ostatních případech se uplatňuje plná sazba jako pro nečleny.
c) Zápisy klisen
- paní Křišťálová (Vsetínsko) žádá o zápis dovezené klisny nar. v Bábolně Gazal XIX-3 –
zajistí Musil a Zagóra do konce března 2017. Dokumenty předány Musilovi.
- Trvá povinnost zapsat klisnu O´Bajan Sára (po 1338 OB IV-CZ Osiek), maj. Bártová J,
Vodslivy, zajistí Navrátil a Ušák do konce února 2017, uskuteční se spolu s označením 2
hříbat v tomto chovu, Dr. Pašková předala připravený popisový list J.Navrátilovi.

- Na žádost majitelky (ukončení jejího členství ve Svazu) byla zrušena žádost o zápis 2 klisen
paní Pártlové.
d) Hříbata 2016
- Zbývá vypálit 11 hříbat ročníku 2016, zajistí Navrátil.

e) PK Online
-Pašková s M.Daubnerovou zajistí spolu s ÚEK nápravu v zobrazování jmen koní v PK online
na stránkách Svazu do konce srpna 2017.
f) Pálení hříběte s vyšším podílem arabského pln. ve čtvrté generaci než 9/16
- RPK se seznámila se všemi skutečnostmi, bere na vědomí stanovisko revizní komise ze dne
14.12.2016. Hříbě v majetku pana Ušáka z matky Sabra CZ-Sh-A-187 po otci 1685 Modem
(11 plnokrevníků ve 4. gen.) bude z rozhodnutí RPK z dnešního dne registrovat a označovat
sdružení pověřené vedením PK arabského koně – ASCHK ČR. (odhlasováno 3 pro, 1 proti, 1
se zdržel).
2) Projednání výše odměn za úkony spojené s vedením PK
- RPK žádá předsednictvo o vypracování sazebníku odměn za jednotlivé úkony (pálení hříbat,
zápis klisen, účast na výkonnostních zkouškách, vedení PK, cestovné).
3) Řád plemenné knihy
- RPK projednala nutné změny ŘPK dle aktuální situace v chovu, po doplnění některých
odstavců a aktualizaci výkonnostních zkoušek (doplní Pašková) bude nově navrhovaný ŘPK
v dostatečném předstihu zveřejněn na webu Svazu. Písemné návrhy a připomínky mohou pak
členové spolku zasílat na pana Navrátila (s označením, kam má konkrétně být do textu
doplněno tj. do kterého odstavce na email navratil.af.czu@seznam.cz) tak, aby bylo možné
výslednou verzi ŘPK schválit na jarní schůzi členů 2017 a poté předložit ke schválení na
MZe.

V Praze dne 17.1.2017 zapsal Adam Zagóra, doplnili Navrátil a Pašková.

