Zápis z RPK Svazu chovatelů Shagya araba - Olomouc 27.11.2019

Přítomní: Blanka Kytlicová, Aleš Musil, Vladimír Cerman, Adam Zagora, Radek
Kavka
Omluvena: Kateřina Kumble

1) Žádost o vyjímku pro hřebce Atrej
RPK vzala na vědomí a projednala žádost majitelky hřebce Atrej (nar.
1999, po Tobrok I-CZ z maty Ahiba). RPK na podzim hřebce změřila a popsala
(míry 149, 158, 19,5, 182). RPK se rozhodla hřebci vyjímku neudělit. Hřebec
z této linie v ČR vyjímku dostal a nebyl využit. RPK dále upozorňuje, že i
v případě žádosti o vyjímku musí majitel nejprve podat žádost o předvýběr.

2) Zápisy klisen 2019
a) Klisna Shagya VII-3 dovezena z Maďarska v majetku pana Petera byla
zapsána do České PK
b) RPK a vedení PK svazu čelí opakovaným žádostem o označení a
registraci koní plemene Shagya arab narozených v předchozích letech (hlavně
roky 2011,2012 - po hřebci Saklavi II-CZ El Dzinny). Po konzultaci s UEK RPK
rozhodla umožnit majitelům registraci těchto koní do PK Shagya arab po dodání
všech potřebných dokladů vč.DNA testu a ověřeni paternity.
Současně RPK navrhuje předsednictvu zahrnout registrace koní starších
12 měsíců do PK Shagya arab do sazebníku poplatků částkou min. 10 000 Kč.

3) Pálení hříbat 2019
Aleš Musil má přidělená hříbata označená. Ing. Navrátil předpokládá
ukončení označování svěřených hříbat do konce listopadu 2019, Petr Hájek do
koce roku.
RPK upozorňuje chovatele, že dle platného sazebníku poplatků při
odmítnuti majitelem přiděleného registrátora zaplatí majitel za označení
hříběte vyšší částku.

4)
a) RPK pověřuje Radka Kavku ve spolupráci s UEK vytvořením formuláře „
Oznámení o zahraničním připouštění “ . Dále RPK rozhodla, že povinnost dodat
všechny podklady pro registraci narozeného hříběte ze zahraničního
připouštění (i z inseminace) je na straně majitele.
b) RPK upozorňuje chovatele, že při použití ins. dávky musí být hřebec
předem zapsán v registru plemeníků na UEK, majitel má povinnost informovat
vedení PK a RPK svazu.
c) RPK vyžaduje test DNA + ověření původu při zápisu do PK i u
dovezených koní ze zahraničí.
d) RPK ve spolupráci s R. Kavkou navrhla, sjednotila a schválila v souladu
s ŘPK následující postup při zápisu hřebců do PK.
 Každý majitel hřebce ucházející se o zápis do PK musí zaslat žádost
o předvýběr a zaplatit dle platného sazebníku. Zde RPK navrhuje
předsednictvu snížení sazby za předvýběr hřebců - sazby podobné
jako jsou za zápis klisen
 Žádost o předvýběr může zaslat na stejného hřebce majitel i
opakovaně (např. změna těl. rozměrů hřebce) - žádost je vždy
zpoplatněna dle platného ceníku.
 Po splnění dalších požadavků dle ŘPK podá a zaplatí majitel žádost
o výběr do plemenitby v PK Shagya arab
 Zahraniční hřebec akceptovaný ISG v jiném členském státě
importovaný do ČR (i inseminační dávky) - pro zápis do PK Shagya
araba v ČR žádá majitel pouze o výběr do PK.
 Kromě výše zmíněného každý hřebec působící v chovu v daném
roce platí za vystavení připouštěcího rejstříku dle platného
sazebníku.
 Majitel hřebce může požádat RPK i o udělení vyjímky na působení
v chovu. Tuto žádost RPK navrhuje zpoplatnit částkou 10 000 Kč.
RPK dále upozorňuje, že i v případě žádosti o vyjímku musí majitel
nejprve podat žádost o předvýběr.
5) RPK podporuje a vyvíjí snahu o to, aby byl pro každý rok pro chovatele
k dispozici ve spolupráci s zemskými hřebčinci min. jeden hřebec v inseminaci
čerstvým spermatem.

6) RPK schválila přejmenování hřebců - doplnění linie:
Amurath I-CZ Hassan B
Amurath II-CZ Semiramis B
Latif I-CZ Modem

7) Dle požadavků UEK pro vystavení zootechnického osvědčení a výpisu
z plemenné knihy bude osoba zodpovědná ze vedení PK označena na těchto
dokladech jako „ Vedení PK“

Zapsal: Zagóra
Ověřil: Kytlicová

