Zápis
ze schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.
ze dne 8.4.2017 konané v Hotelu na Farmě, o.s. v Choťovicích

Přítomni :

Ing. Adam Zágora, Ing. Petra Teperová, Ing.Blanka Kytlicová, Mgr. Václav Mlynařík,
Michaela Daubnerová

Zapisovatel: Kytlicová

Program schůze : 1) kontrola splněných bodů v zápisu ze schůzí předsednictva
2) administrace svazu
3) závěr
Program schůze jednomyslně schválen.
1) Kontrola splněných bodů


kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze v Praze - Suchdole z 10.3.2016 – viz jednotlivé body

3) administrace a vedení PK - předsednictvo ukládá – pro Mlynaříka připravit návrh smlouvy na úkony související s vedením
PK – v řešení


kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze v Martinicích ze dne 6.2.2017 – viz. jednotlivé body

a)pořádání konference ISG v ČR 2017 v areálu Jezdecké společnosti EQUITANA, o.s. v Martinicích
pro možnost uspořádání konference ISG v ČR si předsednictvo z několika navržených variant vybralo k tomuto účelu areál
Jezdecké společnosti EQUITANA, o.s. v Martinicích, kde se domluvilo s provozovatelem na možnost prohlídky areálu a
zároveň umožnění schůze předsednictva. S provozovatelem bylo domluveno umožnění prohlídky všech jednotlivých
prostor, které by pro potřeby konference byly zapotřebí, a určení termínu uskutečnění. Po zhlédnutí areálu – konferenční
sál, ubytování, restaurace (pro potřeby konference),dále pak jezdecké haly, pískového kolbiště s tribunou s veškerým
zázemím a možnosti ustájení a parkování (pro potřeby přehlídky koní) a prostor pro možnost posuzování koní - bylo
domluveno, že další jednání se uskuteční po závazném vyjádření ISG k tomuto místu i termínu. Předsednictvo ISG bylo
písemně informováno o možnosti pořádání konference ISG v areálu Jezdecké společnosti EQUITANA v Martinicích
v termínu 4.-6.8.2017 a čeká se na jeho vyjádření k nabízeným možnostem areálu a následně podle rozhodnutí by se
v dalších jednáních pronájmu areálu pokračovalo včetně požadované cenové nabídky.

b)předsednictvo vzalo v úvahu i možnost pořádání XXV. Národní přehlídky v tomto areálu a proto požádá provozovatele o
cenový návrh poptávaných prostor k uskutečnění přehlídky - zajistí Zagóra - splněno
c)předsednictvo odsouhlasilo termín jarní členské schůze - Valné hromady, která se bude konat 8.4.2017 v HOTELU NA
FARMĚ, Choťovice 134, 289 05 Žehuň; rozeslání pozvánek členům svazu - zajistí Daubnerová ( potvrzeným e-mailem a
následně poštou do 15.3.) - splněno
d)předsednictvo se zabývalo aktualizací Sazebníku poplatků Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. na rok 2017 – a
rozhodlo následovně (5:0) – viz.příloha
e)předsednictvo souhlasí s podporou členů/majitelů sportujících SHA koní a proto se zabývalo možností odměn pro
sportující koně plemene SHA v jednotlivých disciplínách uznaných ČJF v roce 2017. Odměny budou vyplaceny za sportujícího
koně a to pouze za sportovní výsledky na oficiálních závodech pod ČJF, které se uskuteční na území ČR. O odměnu mohou

žádat pouze členové/majitelé koně, kteří však mají splněné veškeré povinnosti a závazky vůči svazu dle stanov. O výší
odměn rozhodlo předsednictvo následovně (5:0) – viz. příloha - vydáno rozhodnutí ze dne 6.2.2017
Pro rok 2017 byla stanovena částka na podporu sportujících koní ve výši 50.000,- Kč.
Pro vyplacení odměn bude nutné vyplnění a odeslání žádosti (vzorový formulář „žádosti“ bude uveřejněn na stránkách
svazu v kolonce „dokumenty ke stažení) do 15.11.2017 na svaz, kde budou výsledky zkontrolovány s údaji ČJF a při souhlasu
vyplaceny do konce roku 2017.
f)předsednictvo řešilo výši odměny za úkony související s vedením PK a rozhodlo následovně (5:0) – vydáno rozhodnutí ze
dne 6.2.2017
- registrace hřibat – 500,-Kč/ks
- zápis klisen, předvýběr a výběr hřebce, účast na zkouškách výkonnosti, hodnotící komise
- 500,-Kč/den pro zúčastněného člena RPK
g)předsednictvo se shodlo v rámci propagace svazu oslovit majitele koní plemene Shagya arab, kteří nejsou členy, zda by
neměli zájem stát se členy svazu a rozšířit tak členskou základnu – formou propagačního dopisu nebo emailu - zajistí
Kytlicová a Daubnerová – v řešení

2) administrace svazu
a) předsednictvo vzalo na vědomí žádost paní Trojákové umožnit výkonnostní zkoušku hřebce SAB
v jarním období pod podmínkou, že paní Trojáková zajistí areál umožňující konání těchto
výkonnostních zkoušek a nájem za areál a přítomnost rozhodčího z ČJF si uhradí. Termín sdělí RPK
v dostatečném předstihu – komunikaci s paní Trojákovou - zajistí Zagóra
b) předsednictvo vzalo na vědomí pořádání výkonnostní zkoušky hřebců i klisen předběžně v ½ září ,
zájemci o účast pošlou vyplněný formulář přihlášky - na email svazu a to do konce srpna. Formulář
přihlášky a umístění v dokumentech na webu - zajistí Daubnerová a Kytlicová
c) předsednictvo vzalo na vědomí pokračování v komunikaci z ZH Topolčianky o možné návštěvě pro
členy svazu a domluvený termín bude zveřejněn na web. stránkách svazu nebo popř. zaslání
informace na poskytnuté adresy členům – zajistí Zagóra a Daubnerová
d) předsednictvo vzalo na vědomí, že materiál - Řád plemenné knihy (potvrzený výtisk MZe) se nyní
nachází pouze u pana Navrátila a pro jakákoliv jednání je nutný tento výtisk řádu PK, proto
předsednictvo osloví pana Navrátila a požádá ho o vytvoření potvrzených kopií na Czech POINTU
v počtu 3 ks a tento výtisk se umístí i na web. stránky svazu. Stejně se bude postupovat i se
stanovami svazu, kde se na soudu zažádá o orginální potvrzený výtisk v počtu 2 ks a tento výtisk
taktéž bude umístěn na web. stránkách svazu – zajistí Zagóra a Daubnerová
e) předsednictvo vzalo na vědomí, že služba přeposílání pošty ze Slatiňan na adresu Zagóry nebyla
provedena a proto je nutné na základě již uzavřené smlouvy o tuto službu zjednat nápravu – písemné
upozornění na porušení smluvních vztahu a zjednání nápravy – zajistí Zagóra
f) předsednictvo vzalo na vědomí zahájení a prozatímní průběh kontroly ČPI – z důvodu
nezaregistrování hříběte u pana Ušáka s vyšším podílem krve ve 4 generaci než 9/16 a požaduje od
RPK písemné zdůvodnění neprovedení tohoto úkonu, které bude poskytnuto ČPI na vyžádání – u RPK
zajistí Mlynařík

g) předsednictvo vzalo na vědomí, že RPK pracuje na vytvoření nového řádu PK, který by měl být co
nejdříve dokončen, dostatečně připomínkován a podán ke schválení MZe, aby se zamezilo jakýmkoliv
nejasnostem – u RPK zajistí Mlynařík
h)předsednictvo vzalo na vědomí vyjádření ISG k souhlasu o pořádání mezinárodní konference v ČR
v areálu Jezdecké společnosti EQUITANA v Martinicích a po odsouhlasení pořádání konference a
zároveň i XXV. Národní výstavy koní plemene Shagya araba Valnou hromadou pokračovat v dalším
jednání s ISG – potvrzení částky od ISG na konferenci – a s majiteli areálu ( možnost další schůze
předsednictva) – zajistí Zágóra
ch) předsednictvo vzalo na vědomí, že částka na XXV. Národní přehlídku vzhledem k vybranéhu
areálu může být vyšší a toto zohlednit i v žádosti o dotace na výstavu a konferenci ISG pro tento rok
– zajistí Teperová

Zapsala dne 8.4.2017 v Choťovicích : Kytlicová
Zápis ověřil : Teperová

