
Zápis ze společného zasedání předsednictva  a Rady PK  SHAGYA-ARAB  

 Benešov u Prahy , 15.8.2014 

 

Přítomni:   

doc. Ing.M. Maršálek, CSc; P. Hájek; MVDr. J. Pašková; I. Sládková; Ing. Cerman; Bc. M. 

Nytrová; Ing. A. Zagóra 

 

Omluveni: - 

 

Body jednání:  

I.) Kontrola zadaných úkolů: 

 

 Účet – dosud nebyl změněn – bylo dohodnuto, že bude neprodleně změněn typu účtu a 

dále, že přístup na účet bude mít pouze pokladník a nový předseda  

o Zajistí J.Pašková, M. Maršálek do 30.9.2014 

 Webové stránky – podoba stránek je stále v řešení. Bude podána žádost o návrh 

nových stánek a tato bude následně předložena ke schválení. Předběžná cena návrhu 

k jednání je cca 18.000,- Kč.  

o Zajistí J.Pašková 

 Dotace – v současné době je požádáno o dotaci na přehlídku ve výši 250 000,- Kč, 

čtvrtletní dotace mají termín do konce října a J. Pašková o ně požádá. 

 Prověření podmínek a ceny přehlídky ve Slatiňanech – splněno 

 Vedení PK a předání materiálů od p. Dlaboly – byla předána pouze část 

dokumentace.  Předání celé dokumentace bude zajištěno, včetně zjištění stavu 

plemenných knih v majetku svazu. 

o Zajistí J.Pašková, M. Maršálek do 30.9.2014 

 Platba za činnost a vedení PK 
Na základě žádosti J. Paškové o plat za vykonávanou  svazovou činnost, činnost za 

vedení PK a práci pokladníka, bylo předsednictvem rozhodnuto, že J. Paškové  bude od 

1.5.2014 náležet odměna 5000,- měsíčně po dodání seznamu vykazované činnosti. Tato 

částka v případě neobdržení svazových dotací může být snížena. Seznam vykonávané 

činnosti bude přiložen k zápisu.  

 Změny v legislativě – jednání trvá  

o Všichni  do 31.8.2014 prostudují stanovy svazu, materiál ASCHK, 

týkající se přeměny svazu na spolek a občanský zákoník. Připomínky 

budou zaslány M.Nytrové.  

 Zápisy- uveřejnění – splněno  

 

 

II.) Projednáno 

 

1.) Informace o jednání ISG – P. Hájek informoval, že byl zvolen členem rozšířeného   

předsednictva ISG. ČR má dle počtu narozených hříbat 2 rozhodovací hlasy. V rámci 

ISG proběhl seminář o popisu a hodnocení koní s účelem sjednotit názor posuzovatelů. 

Bylo posuzováno 8 koní s 10-ti bodovou stupnicí. Každý hodnotící musel své hodnocení 

umět obhájit. Odlišně hodnocené prvky oproti hodnocení v ČR, na které byl kladen 

důraz, je preference vysoko nasazeného krku a pozvolný přechod kohoutku.  

Ke zvolení do této funkce výbor p. Hájkovi gratuluje. 

2.) Hodnocení národní přehlídky  

Letošní národní přehlídka stála cca 24.000,- Kč. J. Pašková dále sdělila, že přehlídka 



byla hodnocena vesměs velice kladně, ale přesto se musíme zaměřit na nedostatky, které 

nebyly na první pohled vidět. Vyjádření pořadatelů přehlídky: 

I.Sládková  - otevřít a uzavřít přehlídku měl M.Maršálek; členové svazu měli být   

představeni zahraničním rozhodčím a měl být zorganizován společný 

program.  

M. Maršálek  - je třeba zdůraznit, že přehlídka je slavnostní společenská událost a 

snažit se zvyšovat její společenskou prestiž 

P. Hájek  - vše ok 

         J.Pašková - boxy byly špatné, zahraniční hodnotící se zásadně rozcházeli  

v hodnocení tak významných prvků jako je typ, s malou účastí diváků 

je třeba počítat, protože v současné době tyto akce lidé nenavštěvují 

A.Zagóra  - pozitivní je, že po umístění pozvánky na web vytrvalosti se dostavili i 

majitelé koní z vytrvalosti 

p.Cerman -  na přehlídku se dostavilo málo lidí; dále se dotázal, zda je pořádání 

přehlídek v Pardubicích akceptovatelné a spolu s P. Hájkem doporučují 

pořádat přehlídku společně s velkými akcemi (podobně jako letošní 

závody ve spřežení). Propagační plakáty považuje za zbytečné. 

M. Nytrová   - souhlasí s I. Sládkovou; upozornila, že propagace přehlídky byla  

minimální, přesto, že byly materiály připraveny s dostatečným 

předstihem. Propagaci by se měla věnovat větší pozornost nejen 

z důvodu malého počtu návštěvníků přehlídky, ale především celého 

plemene. Měli bychom se zamyslet nad marketingovými prvky, které 

by přilákaly publikum a využít ve věci nabídky spolupráce Equichanelu 

a Jezdectví, přesto, že propagace není zdarma. Je třeba jasně vymezit 

výši finančních prostředků ve prospěch propagace. 

3.) Zápis klisen  
o J.Pašková informovala, že před přehlídkou bylo zapsáno 8 klisen a 

jejich bodové hodnocení porovnala s hodnocením zahraničních 

rozhodčích. 

        Zápis hřebce     Byl zapsán hřebec Festival jako Jusuf V CZ.  

        Lineární popis 

o M. Maršálek sdělil, že „lineární popis“ je třeba dělat z důvodu koncepce 

MZE, která platí od 6/2014, a proto bude v návaznosti na tuto koncepci 

pokračováno s lineárním popisem. Formulář pro Slatiňany zajistí 

J.Pašková a M. Maršálek 

o I. Sládková bude nadále pořizovat fotodokumentaci posuzovaných koní 

4.) Evidence členských příspěvků 
Byla diskutována nízká platební morálka členů svazu a způsob placení příspěvků. 

Členské poplatky jsou placeny pozdě. Někteří členové nemají zaplaceny nejen členské 

poplatky, ale ani poplatek za přehlídku a boxy. Jedná se již o běžný stav a podobně je to 

i s ostatními platbami majitelů koní. Vzhledem k tomu, že členské poplatky jsou 

příjmem svazu, je třeba uhradit poplatky v řádném termínu. Předsednictvem bylo 

odsouhlaseno, že  

o bude vyhotoven aktuální seznam členů a úhrady členských poplatků, 

který bude předkládán ke kontrole  předsednictvu   

( zajistí J. Pašková) 

o na svazových schůzích nebudou vybírány členské příspěvky přes 

pokladní blok 

o je nutno informovat členy svazu, že poplatky budou nově z důvodu 

včasnosti a přehlednosti placeny přes svazový účet vždy do 31.3. 



Nazaplacení příspěvku bude považováno za závažné porušení stanov. 

Budou-li evidovány neuhrazené pohledávky do 31.3., dojde k vyloučení 

člena svazu. Dále je nutno upozornit, že při platbách, je třeba ve 

zprávě pro příjemce specifikovat o jakou platbu se jedná (členský 

příspěvek; licitace hřebce xy;  úhrada přehlídky za koně xy; včetně 

uvedení jména majitele) Informaci je třeba zveřejnit na svazových 

stránkách. 

 

5.) Licentace hřebců – Je třeba upozornit majitele plemenných hřebců, že do 31.11. musí 

požádat o zařazení hřebce do plemenitby na r. 2015 a zaplatit poplatek. Do budoucna 

vypracovat přehled populace po hřebcích a vypracovat motivační systém  pro chovatele. 

o Zajistí J. Pašková – rozešle tiskopis, vyhotoví seznam hřebců a úhrad, 

který bude pravidelně předkládán ke kontrole předsednictvu.  

6.) Systém evidence a označování hříbat 

Bylo dohodnuto, že do konce r. 2014 provádí evidenci p. Dlabola. V rámci označování 

hříbat jsou vyškolení p. Cerman, p. Navrátil, p. Musil a p. Hájek. Současné přidělení 

oblasti pro vypalování bude přerozděleno. Po převzetí evidence od 1.1.2015 se 

předpokládá, že budou využíváni všichni  výše uvedení. V této věci budou osloveni. 

Vypalování se dle zákona provádí do 8 měsíců věku hříběte a zároveň do 31.12. 

každého roku.   

7.) Stanovy – je nutno upravit co nejdříve. Prostudovat a upravit v souladu s legislativou. 

Stanovy mají návaznost i na řád PK. (viz. změny v legislativě). 

8.) Příprava změny řádu PK  
o v dalším jednání bude připravena kategorizace koní do HPK,PK a VPK. 

Seznam koní a jejich hodnocení vytvoří J. Pašková. 

o  Dalším bodem by mělo být jednání o zkrácení připouštěcí sezony. 

Důvodem je dodržení legislativy, související s označováním hříbat. 

(p.Cerman) 

o Předmětem jednání by měla být také možnost získat ohodnocení 

superelita v kombinaci exterieu a výkonnosti ( p.Hájek) 

9.) Dopis p. Pichlíkové – žádá o zápis hřebce ELDORÁDA do PK. Tento hřebec není ve 

vlastnictví p. Pichlíkové. Hřebec má jiného majitele a pouze tento může o zápis požádat. 

Pokud tak učiní, bude věc dál řešena a RPK rozhodne. (Upozorňujeme, že v  Tlumačově 

byl tento hřebec hodnocen v typu jako nevyhovující, a v předvýběru nebyl doporučen. 

Skutečnost, že hřebec splnil výkonnost, pro zapsání do PK nestačí). 

10.) Různé 

 Výbor projednal  nabídku ASCHK na vedení PK pro  angloaraba a arabské podílové 

koně. Ukládá předsedovi dohodnout podmínky za, kterých by svaz Shagya-arab tuto 

PK vedl a p. Hájek navrhuje přizpůsobit se trendu ostatních zemí ISG. 

 Zastupitelnost – V rámci svazové činnosti dosud vykonával většinu činnosti p. Dlabola 

a J. Pašková. P. Nytrová konstatovala, že v současné době předsednictvo i rada PK 

zcela nezná jednotlivé postupy, týkající se nejen hospodářské činnosti svazu, ale ani 

činnosti související s další agendou. Předseda svazu navázal a v rámci diskuse uvedl, 

že situaci je třeba řešit a vypracovat určitý“ manuál“ činností ve všech oblastech 

(dotace, přehlídky, zápisy, systém hlášení a termínů, aktuální seznam členů, včetně 

evidence různých plateb atd.), aby v případě výpadku, mohl kdokoliv pokračovat 

v zabezpečení chodu svazu s péčí řádného hospodáře, a aby byla činnost 

kontrolovatelná.  

 V rámci diskuze byla také projednána výše částky, která bude vyplacena členům svazu 

za dopravu koní na přehlídku. Předsednictvem byla schválena částka ve výši 10 



Kč/km.  

 Hasan B – Je třeba překontrolovat  zápis, prověřit do kdy má hřebec udělenu licenci.  

o Zajistí P. Hájek 

 P. Dlabola vypracoval katalog dalších rodin. Předsednictvo rozhodlo, že p. Dlabolovi 

bude poskytnut autorský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Tento katalog bude 

rozmnožen a poskytnut za náklady chovatelům. 

o Zajistí I. Sládková 

 Účast p. Pichlíkové na přehlídce – předsednictvo projednalo účast p. Pichlíkové na 

přehlídce v Pardubicích s koňmi, kteří se neúčastnili přehlídky a konstatovalo, že  

přítomnost jejích koní bez veterinární přejímky na veřejném vystoupení byla 

nevhodná a z hlediska veterinárního zákona nepřípustná.  

 Propagace   

o představenstvo bylo seznámeno s podmínkami propagace, včetně uveřejnění 

článku o přehlídce, které byly sděleny jednotlivými médii. Z odsouhlasených 

médií byly vybrány: Jezdectví, Equichannel a Koně.  

o Časopis Jezdectví má v září prostor jen na krátkou zprávu a uveřejnění fotek ve 

fotogalerii a na říjen nabízí p. Motyginová čtyřstranu v sekci chov pro 

prezentaci plemene (na příští přehlídku je třeba zamluvit si včas prostor). Bylo 

sděleno, že články jsou a byly vždy placené a v dřívějších letech nám 

vycházeli vstříc cenou, která nebyla ceníková, ale vždy nižší. Uveřejnění 

článku v plném znění na Webu by stálo okolo 1500 Kč. 

o Webové stránky Equichannel (p.Görnerová) nabízí spolupráci včetně 

marketingového doporučení jak plemeno zviditelnit a články za předpokladu 

spolupráce uveřejní zdarma. V současné době byly články zaslány oběma 

médiím, ale zatím nepřišlo jejich vyjádření.  

o Závěrem bylo rozhodnuto, že časopis Jezdectví je drahý, a proto Jezdectví 

nebudeme řešit.  Budeme inzerovat na webech zdarma, v časopisu Koně  

(I.Sládková požádá z důvodu známosti zástupce časopisu Koně  - p. 

Novákovou o uveřejnění a bude informovat o výsledku jednání), a dále  na 

Equichannelu, kde z důvodu osobní známosti pošle J. Pašková článek v plném 

znění Dominice Stachové. 

 

 

   Zapsala: Bc. M. Nytrová 

 


