
                                                                                  Zápis 

ze  schůze předsednictva  Svazu chovatelů Shagya araba v ČR z.s. 

ze dne 19.11.2016 v Rozkoši u Humpolce 

 

Přítomni : Ing. Adam Zágora, Ing. Petra Teperová, Ing.Blanka Kytlicová 

Nepřítomnen : Mgr. Václav Mlynařík, Michaela Daubnerová - omluveni 

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 

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

d)razítka svazu – počet 4 ks –očíslované -1předseda,2hospodář,3tajemník,4RPK – Mlynařík dodá grafický návrh –bude 

obsahovat název + Ičo+číslo – do 15.3.2016 – splněno, ale stále  nedošlo k vrácení starých razítek  -  v řešení Zágora 

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

PK – v řešení 

 6)webové stránky svazu - požadavek doplnit PK o foto- plemeníci(zootechnický postoj,….. – v řešení –  kontrolní verze 
spuštěna, oslovení členů k zaslání fotek 
                                              - požadavek pro vytvoření kontrolované diskuze na webu – v řešení 
- správce webu- Daubnerová 

   kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze v Humpolci z 7.7.2016 – viz jednotlivé body 

     h)předsednictvo navrhuje umístit na webových stránkách adresář členů včetně kontaktu a ukládá      Kytlicové vytvořit 

formulář pro zajištění souhlasu s uveřejněním těchto informací pro souhlasící členy –v řešení – do členské schůze  

 

2) administrace svazu    

    a)předsednictvo schválilo zařídit vytvoření  oficiálního  e-mailu Svazu chovatelů Shagya Araba 

v České republice, z.s. pro korespondenci určenou svazu, jeho adresa bude zveřejněna na našem 

webu, hesla pro vstup na tyto stránky dostanou určení zástupci svazu – zajistí Zagóra 

     b)předsednictvo schválilo zajistit na České poště službu pro přeposílání došlé pošty z adresy sídla 

Svazu na adresu předsedy Svazu, aby se předešlo  možnosti ztráty této korespondence. Na 

potřebných institucích byla tato změna doručovací adresy pro korespondenci svazu již nahlášena -  

zajistí Zágora  

   c)předsednictvo souhlasí se zavedením datové schránky pro svaz - zajistí Zagóra 



   d)předsednictvo souhlasí s pořízením karty České pošty pro vyřizování poštovních úkonů (při 

vlastnictví této karty není nutné vypisovat poštovní poukázky, ale načte se automaticky) pro 

předsedu, hospodáře a Paškovou- zajistí Teperová 

   e)předsednictvo vzalo na vědomí informaci RPK o včasném nezaslání  DNA u letos narozených 

hříbat do avizovaného a schváleného termínu 30.9.2016 u některých členů svazu a tím znemožnění 

včasného ukončení knihy hříbat za rok 2016 a následné znemožnění  přidělení čísla pro vypálení 

jednotlivých hříbat.  Na základě této informace předsednictvo rozhodlo o sankci 100,-Kč u majitelů, 

kteří  DNA zaslalo po termínu a tato sankce bude připočtena k částce za vystavení průkazu koně. 

Pašková zašle seznam majitelů, kterých se to týká  -  Teperové a Zagórovi – seznam zajistí u Paškové 

Teperová 

 f)předsednictvo vzalo na vědomí, že úmrtím ing. Cermana došlo ke snížení počtu členů  oprávněných 

k označování koní a že je potřeba  zjistit  informace o podmínkách a případném termínu pořádání 

školení pro označování koní k provádění pálení a čipování, a po získání těchto informací oslovit 

zájemce, kteří by splňovali potřebné podmínky  z řad členů k účasti na tomto školení  – zajistí 

Kytlicová 

g)předsednictvo rozhodlo o rozdělení vyrobených kalendářů na rok 2017 následovně: 

Kalendáře rozdělení: -  1 ks řádným nebo přispívajícím členům + 1 ks majitelům předvedených koní 

na XXIV. Národní výstavě za reprezentativní účast, zbylý počet bude nabídnut členům k prodeji za 

100,-Kč/kus.  Členům, kteří se nedostavili na členskou schůzi bude kalendář doručen poštou, 

informace o prodeji zbylých kalendářů bude uveřejněna na web stránkách svazu s odkazem na 

Kytlicovou a to v částce 100,Kč/kus + poštovné – zajistí Kytlicová 

 h)předsednictvo  se  seznámilo s podklady zaslané ISG o platbě příspěvku za rok 2015 a 2016 v částce 

750 Euro/rok, podklady předány Teperové k proplacení. Seznam hříbat za rok 2016 po uzavření knihy 

hříbat bude zaslán na ISG – zajistí Zagóra 

ch)předsednictvo rozhodlo o vyplacení příspěvku pro majitele SHA koní, kteří se zúčastnili  "Seriálu 

mladých koní ve vytrvalostním ježdění "(KMK ve vytrvalosti) na základě výsledkových podkladů 

poskytnutých pořadatelem Chovatelského seriálu mladých koní ve vytrvalostním ježdění - zastoupený 

Ing. M. Novotnou  -  ve schválené částce 25.000,- Kč (viz. zápis z členské schůze ze dne 7.11.2015( 

bod 3 c: " Svaz vyplatí dotaci na umístěné koně 25.000,-Kč) následovně : 

     rok 2015 - kategorie A : klisna SURAYA - maj. Pisingerová - 6000,-Kč - umístění EXELENT 

                         kategorie B : hřebec TABUR - maj. Pisingerová - 6000,- Kč - umístění EXELENT 

                                                klisna NEPLECHA - maj. Hájek - 6000,- Kč - umístění VELMI DOBRÝ 

                                                klisna SAMANTA - maj. Machková - 6000,- Kč - umístění VELMI DOBRÝ 

                                                klisna GANGA - maj. Kroupová - 1000,- Kč - původně přiznaná odměna 

1000,- Kč nebude vyplacena, klisna se neumístila – pouze účastník finále       

     rok 2016 - kategorie A: klisna SULIKA - maj.Ratajová - 6000,- Kč - umístění EXELENT  

                                              klisna TAIGA - maj.Opletalová - 1000,- Kč – umístění DOBRÝ 

Zapsala dne 19.11.2016 v Rozkoši u Humpolce :  Kytlicová 

Zápis ověřil : Teperová 


