
Zápis z Valné hromady  Svazu chovatelů Shagya araba v ČR, konané v Humpolci, dne 

8.11.2014 

 

 Zasedání bylo svoláno předsedou svazu Ing. Maršálkem 

 Členská základna obdržela písemně pozvánku s programem na schůzi VH konanou 

dne 8. 11. 2014 v Humpolci 

 Zasedání zahájil předseda svazu ing. Maršálek, který ustanovil: 

ověřovatele podpisové listiny a plných mocí - A. Zagóra, Pašková 

předsedajícího schůze                   - P. Hájek 

zapisovatele          - M. Nytrová 

 

 Program: 

1. Zpráva o činnosti svazu  

2. Informace o stavu členské základny a přijímání nových členů  

      3. Informace z jednání ISG  

      4. Hodnocení národní přehlídky v Pardubicích  

      5. Zpráva Rady plemenné knihy – zápisy klisen a stav hřebců  

      6. Zpráva o stavu finančních prostředků  

      7. Schválení stanov svazu  

      8. Diskuse  

      9. Usnesení a závěr  

 

V této fázi ověřovatel podpisové listiny A. Zagóra konstatoval, že v současné době má Svaz 

66 řádných členů a členská schůze není usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu přítomných 

– 33 hlasů. Pro usnášeníschopnost VH je třeba min. 34 hlasů.  

 Maršálek sdělil, že členská schůze bude přerušena na 30 min.  Do 30 min se sešel dostatečný 

počet hlasů a VH byla usnášeníschopná. Ověřovatel konstatoval, že VH je s počtem 35 hlasů 

usnášeníschopná. 

Přítomných: 30 

Plných mocí: 5 (Kučerová D., Kudrlička R., ing. Navrátil, Cerman M, Homolková) 

Celkem: 35 

 

1. Zpráva o činnosti svazu - Maršálek 

Zahájil zprávou o činnosti organizace, informoval o pořádaných akcích, činnosti 

předsednictva od minulé členské schůze a zhodnotil usnesení poslední VH, které 

ukládalo předsednictvu svazu řešit přípravu přehlídky a úpravu stanov svazu 

v souladu s platným právním řádem. Poděkoval členům předsednictva a RPK za 

přípravu přehlídky v Pardubicích a přípravu stanov a konstatoval, že oba body se 

předsednictvu podařilo řádně splnit. Seznámil členskou základnu s vizí nového 

předsednictva – transparentnost, informovaností a snahou o zapojení členské 

základny. Seznámil s četností schůzí předsednictva, RPK  a obsahem řešených 

okruhů otázek. V neposlední řadě konstatoval, že během let činnosti svazu se 

vytvořily mezi členy svazu různé vztahy, z nichž se odvíjí i další jednání a upozornil, 

že předpokladem demokracie je komunikace, otevřenost a informovanost, které platí 

jak pro předsednictvo, tak pro členskou základnu. Sdělil, že v současné době je svaz 

nucen čelit řadě nedostatků, které budou postupně odstraňovány (evidence členů, 

úhrady členských poplatků, stejně jako neexistence aktuálního přehledu o majetku 

Svazu). Sdělil, že se stal předsedou a tímto se ocitl v pozici bílého koně – nese 

zodpovědnost, ale výše uvedené skutečnosti nezná – proto je v jeho zájmu společně 



s předsednictvem tyto problémy řešit. Závěrem vyzval ke spolupráci, kolegialitě a 

vytvoření příznivého prostředí pro společnou práci předsednictva i členské základny. 

(příspěvek v plném znění naleznete v příloze)  

 

2. Informace o stavu členské základny - Pašková 

 Informovala o postupu předsednictva, které před konání schůze zjistilo, že Svaz má 71 

členů  - z toho pouze 52 platících -  ( někteří neplatili i 2 roky) - tato skutečnost mohla 

způsobit, že členská základna nebude v případě přijímání stanov usnášeníschopná. 

Právník sdělil, že odlišně od dosavadní praxe Svazu musí být vyzváni i neplatící 

členové, protože i oni mají stejná práva jako platící členové, dokud nejsou vyloučeni, 

případně není jejich právo ve stanovách omezeno. Protože hrozilo, že se z tohoto 

důvodu nesejde dostatečný počet členů Svazu, bylo dohodnuto, vyzvat neplatiče 

k úhradě, případně k vystoupení ze Svazu. Z 20 oslovených dlužníků 10 zaplatilo, 4 ze 

Svazu na vlastní žádost vystoupili, 3 dopisy se vrátily s poznámkou adresát neznámý a 

zbylí nereagovali. Výsledkem této úpravy došlo k nápravě stavu. Ke dni konání 

členské schůze je stav členské základny a uhrazenosti členských poplatků následující:  

Počet řádných členů:    67, z toho 61 platících 

Počet přispívajících členů: 10, z toho 9 platících 

 Předsednictvo se na předešlých schůzích usneslo, že není možné, aby platící členové 

„dotovali“ neplatící členy a proto přijalo opatření: platby budou hrazeny na účet svazu 

– z důvodu přehlednosti; v případě, že nebude uhrazen poplatek v řádném termínu (do 

konce února každého roku, ztratí tento člen nárok na veškeré výhody a poplatkové 

slevy pro daný rok), předsednictvu bude do konce března každého roku předkládán 

soupis uhrazených příspěvků, neplatiči budou vyzváni, případně vyloučeni 

 Bylo sděleno, že přijímání nových členů, které bylo nyní na programu – proběhne na 

konci VH, protože je nejprve nutno vyplnit žádost s uvedením základních údajů o 

žadateli 

 

3. Informace z jednání ISG - Hájek 

 seznámil členskou základnu s obecnými informacemi o ISG – světové organizci, 

zastřešující chov Shagya araba, jejímž cílem je koordinace chovu Shagya araba v 

zapojených zemích 

 Dále seznámil členskou základnu s průběhem vlastní konference ISG, která se letos 

konala v Bábolně, kde byla řešena pravidla výběru hřebců, zápisu klisen a zkoušek 

výkonnosti. Dále hovořil o kurzu posuzování koní, kterého se na místě zúčastnil, a 

následně informoval o šampionátu koní arabského plnokrevníka a Shagya araba.  

  Zajímavý příspěvek v celém znění naleznete jako přílohu tohoto zápisu.  

 

4. Hodnocení národní přehlídky v Pardubicích - Zagóra  

 Shrnul výsledky letošní přehlídky, kterou označil za úspěšnou a sdělil, že v rámci 

svazu byl o výsledcích přehlídky vydán článek v médiích i na stránkách svazu, kde je 

možno, najít aktuální informace o rozhodčích, vítězných koních i o průběhu přehlídky. 

Uvedl, že národní přehlídka by měla být především srovnáním chovatelské práce 

v rámci České republiky. Na přehlídce, kde bylo předvedeno letos 40 koní, chyběli 

zástupci mladších věkových kategorií a tak jako každoročně – plemenní hřebci.  

 Uvedl, že z hlediska vývoje chovu je pro chovatele nejdůležitější vidět koně, 1 až 4 

leté, plemenné hřebce a jejich potomstvo = mladé koně. Vyzval majitele mladých koní 

a plemenných hřebců, aby přijeli na přehlídku ukázat, jak vypadá nastupující 

generace. Závěrem uvedl, že by mělo být naší snahou „nalákat“ na přehlídku 



zainteresované majitele stájí vytrvalosti, protože bez prodejů chov zaniká. (příspěvek 

v plném znění naleznete v příloze) 

 

5. Zpráva Rady plemenné knihy – zápisy klisen a stav hřebců - Sládková 

 Uvedla, že v r. 2014 bylo zapsáno do PK 11 klisen ve věku od 4 let do 17 let. Počty 

klisen dle rodin:  I – 3, II – 1, V – 1, VI -1, VII – 2, X – 1, XVIII – 2 

Do HPK - zapsány 4 klisny, průměr bodů 8, 14. 

             Do PK  - zapsáno 7 klisen, průměr bodů 7, 34. 

 Rozměry (HPK): KVH – průměr 155,5 cm / OH – průměr 18,78 cm!! 

Poukázala na skutečnost, že průměr holeně potomstva se snižuje a v současné době 

dosahuje pouze 18,78 cm z  požadovaných 19 cm. (Pro porovnání uvedla OH rodičů: 

otcové - průměr 19,8 cm, matky - průměr 19,1 cm) Uvádí, že se jedná o významný 

nedostatek, na který musí chovatelé při plemenitbě klást důraz. 

 K licentování hřebců 2014 - Zapsáni byli 2 hřebci z Pohorské Vsi: 

            2045 Siglavy Bagdady III- CZ / Mefisztó, bělouš a 

            2040 Jussuf V- CZ/ Festival, bělouš (příspěvek v plném znění naleznete v příloze) 

 
6. Zpráva o stavu finančních prostředků - Pašková 

 Byla předložena zpráva o nákladech na Národní přehlídku koní plemene Shagya arab, 

konaná v Pardubicích dne 2. 8. 2014.  Bylo sděleno, že Svazu byla přislíbena dotace ve 

výši 225.000,- Kč. Pronájem výstavní plochy a boxů činil 25.410,-Kč.  Díky vysoké 

dotaci mohlo být chovatelům vyplacena částka za ustájení a dopravu koní na přehlídku ve 

výši 15 Kč /km. Celkové náklady na přehlídku činily 246. 232,- Kč. Při plném zisku 

dotace je ztráta 21. 232,- Kč. (příspěvek v plném znění naleznete v příloze) 

 Ostatní finanční prostředky Svazu nebyly doloženo 

 

7. Schválení stanov svazu - Nytrová 

 Seznámila členskou základnu se změnami, které se dotýkají návrhu stanov. Vysvětlila, 

že důvodem vzniku nových stanov bylo vyhovět úpravám NOZ platného od 1. 1. 

2014, urychlit změnu dispozičního práva k účtu pro předsedu Svazu a dále sjednocení 

potřeb členské základny i orgánů Svazu. Cílem bylo upravit práva a povinnosti orgánů 

(předsednictva, RPK a RK) i členské základny. Sdělila, že na Svaz je pohlíženo jako 

na právnickou osobu a členové orgánů musí práci vykonávat s péčí řádného 

hospodáře. Ani sebelepší stanovy však nezajistí řádnou správu svazu, bez skutečné 

ochoty funkcionářů pracovat, stejně jako bez podpory, kontroly a zájmu členské 

základny. Sdělila, že detailní úprava stanov dle právníka není vhodná a odkázala na 

možnost „ interního předpisu“, který může pružně reagovat na potřeby Svazu bez 

změny stanov. Poděkovala za pomoc p. Cermanovi. 

  Sdělila, že návrh stanov byl vyvěšen a došlé připomínky byly zapracovány do návrhu 

stanov. Členská základna byla seznámena se způsobem přijímání stanov, kterého se 

ujal ing. Maršálek. 

  Maršálek – sdělil, že postup schvalování stanov bude následující: stanovy budou 

přečteny, na místě upraveny a hlasovat se bude o přijetí stanov jako celku. Stanovy 

byly čteny a v průběhu byly zapracovány připomínky členské základny.  

Nebyly zapracovány tyto připomínky: 

 Cerman: stále není upravena duplicita funkcí a není stanoven tajemník a hospodář.   

Maršálek: v současné době neumíme tuto situaci bez duplicity vyřešit, volbou se 

budeme zabývat. 



 Ušák: stanovy a řád PK - mělo být zpracováno současně, protože spolu souvisí  

Nytrová sdělila, že souhlasí s tímto názorem, ale stanovy byly potřebné z důvodu 

změny dispozičního práva pro předsedu Svazu, jejich příprava nebyla snadná a 

příprava řádu PK bude zřejmě trvat déle.  

 Upravený návrh stanov byl po přečtení hlasováním VH schválen: pro 34, proti 1, 

zdržel se 0. Upravený návrh stanov byl VH přijat. 

 

8. Přijímání nových členů: (bod č. 2 byl rozdělen a přesunut) 

 Žádost o přijetí do svazu podali a na místě vyplnili níže uvedení. Noví zájemci byli 

   upozorněni,  že se stávají členy po přijetí VH a zaplacení členských poplatků. Valná 

   hromada odhlasovala jejich přijetí za členy Svazu. 

 

     řádný:  Karla Křišťálová 

 

            přispívající: Ing. Pavlína Glodeková  

Eva  Faltejsková 

Miloslav Rataj – přijat místo své dcery sl. Ratajové do doby dovršení   

                            jejích 15 let          

9. Diskuse 

Propagace v Jezdectví  

 Buršík - žádá o vysvětlení avizované propagace a sloupku v časopise Jezdectví 

Maršálek - článek napsal a předal p. Dlabola, Motyginové (šéfredaktorce Jezdectví) 

se patrně nelíbil a proto ho nevydala  

Nytrová – konstatovala, že nevydání článku, nezpůsobila Motyginová, ale 

skutečnost, že jsme v termínu nedodali potřebný počet stran požadovaného 

materiálu.   

ISG 2015 

 Blíženec  - příští konání ISG  bude ve Francii 3. 7. 2015 – informace budou dodány 

Vystrkov  

 Členská základna  -  žádá, aby se další schůze konala ve Vystrkově  

Hájek - přislíbil, že další schůze bude ve Vystrkově 

ElDorádo  

 Pichlíková - ve Svazu funguje dvojí metr - proč nebylo hřebci ElDorádo umožněno 

uchovnění - nebyl předvybrán stejně jako Hasan B a tento uchovněn na výjimku byl. 

Navíc má ona i majitelka koně dopis od p. Dlaboly, že uchovnění si může 

vysportovat. Kdyby věděla, že na uchovnění nedosáhne, majitelka by do něj 

neinvestovala, kdo jí nahradí vydané prostředky a kdo situaci vyřeší.  

Maršálek - o dané situaci nemám žádné informace  

Hájek - pan Dlabola občas vyjednal s chovateli některé skutečnosti bez vědomí 

RPK.  Je proti výjimkám - „ výjimky až na výjimky nebudou“ 

Pašková -  je pro výjimky pouze pro rodokmenové hřebce 

Nytrová - pokud k takovým situacím došlo, je třeba tato případy relevantně vyřešit 

v rámci rozhodnutí RPK a dál nastavit jasná pravidla tak, aby RPK vystupovala 

jednotně a dle stejných pravidel pro všechny 

Demokratické principy 

 Kubačák -  sdělil, že situace souvisí nejen s komunikací, ale především s dodržováním 

obecných principů demokracie. Doporučil z důvodu řádného poučení přečíst knihu 



Summerhill. Dotázal se, jak chce představenstvo pracovat na řádu PK, když se 

nedokáže domluvit 

Dotace 

 Pašková - přihlásila se do diskuse s bodem jednání, který patřil do programu schůze 

předsednictva, a seznámila členskou základnu s dotačními změnami Mze. Sdělila, že 

na 310 koní Svaz obdrží ročně dotaci 120.000,-Kč. Dotace musí být vyúčtována a 

uznatelné náklady budou kontrolovány Mze, proto bude třeba změnit přístup 

k účetnictví   

Nytrová: sdělila, že dotační zásady platily i před současnou změnou a tato změna 

uznatelných nákladů měla být řešena především s předsednictvem. Zároveň sdělila, 

že kvartální dotace jsou také předmětem hospodaření, které mělo být předloženo 

předsednictvu a  přečetla obecné povinnosti z dotačních zásad platných pro r. 2014. 

Sazebník poplatků 

 Pašková - sdělila, že přepracovala sazebník poplatků - platby budou zvýšeny a 

požádala o hlasování VH 

Cerman - sazebník nebyl předsednictvem schválen - nebudeme hlasovat 

Pichlíková - o změně nebudeme hlasovat 

Maršálek - fungujeme jako kolektivní orgán, není možné takto žádat VH o schválení 

 neoficiálního materiálu 

Úhrada faktury 

 Blíženec - reagoval na uznatelné náklady a sdělil, že Svazu dodá fakturu ve výši 

12.000,- Kč, která mu z výstavy v Plástovicích dosud nebyla uhrazena 

Komise pro vytrvalost 

 Blíženec - sdělil, že Komise pro vytrvalost – (p. Litovová) má zájem o navázání 

komunikace z důvodu propojení chovu a vytrvalosti se snahou o využití Shagya 

araba  

Prodej výtisku informace p. Dlaboly  

 vytisknuto 30 ks brožury, která byla prodávána za 50, Kč 

 

 

10. Usnesení - Usnesení z Valné hromady chovatelů Svazu Shagya araba v ČR ze dne 

                        8. 11. 2014 je samostatným dokladem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Nytrová 

27. 11. 2014 

 

  

 


