
Zápis z Valné hromady Svazu SAGYA ARABA v ČR,  

Rozkoš u Humpolce dne 18. 4. 2015  
 

Přítomni:  
Předsednictvo:  P. Hájek, Ing. A. Zágora, MVDr. J. Pašková, Bc. M. Nytrová, D. Kučerová  
RPK:   Ing. M. Cerman, I. Sládková,  Ing. M. Navrátil 
RK:   Mgr. V. Mlynařík, J. Pichlíková, Mgr. N. Smirnovová,  

Omluveni:  -        

 

Program: 
1. Zahájení schůze, prezentace, schválení programu valnou hromadou (P. Hájek) 
2. Informace o stavu členské základny  (D.Kučerová) 
3. Zpráva o činnosti  (P. Hájek) 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2014 (J. Pašková) 
5. Vedení PK- kniha hříbat,  zápisy klisen, hřebců (J. Pašková, I. Sládková) 
6. Dovozy koní ze zahraničí, použití plnokrevných hřebců v chovu Shagya araba (P. Hájek) 
7. XXIII. Národní přehlídka v Pardubicích,  výstava Koně v akci  (J. Cerman) 
8. Kritéria mladých koní ve vytrvalosti (P. Hájek) 
9. Webové stránky a PK online (A. Zagóra, M. Daubnerová) 
10. Zpráva revizní komise (N. Smirnovová ) 
11. Přijímání nových členů, vylučování členů (D.Kučerová) 
12. Diskuse 
13. Usnesení a závěr (M. Nytrová) 

 
- Zasedání bylo svoláno novým předsedou svazu P. Hájkem 
- Členská základna obdržela písemně pozvánku s programem  

Bod 1 - Zahájení schůze  
Zasedání zahájil předseda svazu P. Hájek, který ustanovil: 

- ověřovatele podpisové listiny a plných mocí        - Zagóra 
z celkového počtu 62 členů bylo přítomno 32 členů svazu  

- předsedajícího schůze                   - Zagóra 
- zapisovatele      - Nytrová 
- členská základna, která byla v počtu 32 usnášeníschopná, schválila program členské schůze 

 
Bod 2 -  Informace o stavu členské základny a její upřesnění - Kučerová 
- Celkový počet členů svazu 62 – z toho 14 přispívajících členů - zaplacené příspěvky 50 členů 
-   dlouhodobě neplatící:  

Barbora Čížková, Lucie Šubrová – byly zaslány upomínky s výzvou k zaplacení -  bude podán 
návrh na vyloučení 

- vystoupení ze svazu na žádost:  
řádní členové: předseda svazu doc. Maršálek Miroslav, Gabriela Antonová, Aimi Tissari, 
Jarmila Švecová, 
přechod z řádných do přispívajících:   ing. Miroslav Novák a ing. Inka Pospíšilová 

              přechod z přispívajících do řádných: Merčáková) a Kateřina Kumble/Pultrová)  
(celý příspěvek: viz příloha)  
 

Bod 3 - Zpráva o činnosti - Hájek 
- Informace o odstoupení předsedy Svazu doc. M. Maršálka a informace o dodatečné volbě 

nového předsedy svazu P. Hájka v  Protivíně  dne 15. 1. 2015. 
- Co se zdařilo: sídlo svazu a adresa svazu P. O. Box 40, Slatiňany;  dohoda s ČJF, které bude 

zaslán jednorázový příspěvek ve výši 25 000,- Kč; zprovoznění nových webových stránek, 



získat materiály pro zápis výkonnosti SHA hřebců do katalogu pro r. 2016; podařilo se 
nastartovat kritéria mladých koní (KMK) pro SHA a araby – pro letošní rok pouze jako seriál 
mladých koní ve vytrvalosti.  

- Co se nezdařilo: zapsat stanovy ke krajskému soudu; elektronický podpis; datová schránka; 
převzetí účetnictví a odvoz archivu svazu; připravit řád PK. Nedaří se sladit souhru 
předsednictva a RPK. 

- Plány: odstranit výše uvedené nedostatky;  zorganizovat přehlídku pro r. 2015 - proběhne  
dne 25. 7. 2015 v Pardubicích – pozvaní rozhodčí - J.Kovalčík, P. Gorozdi, F. Hoppenberger.,  - 
vítězní koně budou rozděleni na domácí a zahraniční.  

ISG - informace o předsednictvu ISG, konaném v lednu 2015, jejíž hlavním bodem byl program  
konference ISG ve Francii ve dnech 3. – 6. 7. 2015. Pojede se mezinárodní dostih ve 
vytrvalosti ve Francii, zda mezinárodní dostih SHA bude otevřen i pro mezinárodní účast bude 
sděleno až v květnu;  

Stadl Paura  - informace o rakouské přehlídce:  Stadl Paura, konané dne 20. 6. 2015 – která je  
 otevřená pro zahraničí  
Výročí jezdecké školy - informace o 460 letech výročí Jezdecké školy v Piberu; 
 
Cerman  -  aby předešel diskusím o odstoupení předsedy Maršálka, oprávnění volby nového 

předsedy a výboru svazu, konstatoval, že se jednalo o mimořádnou situaci, která vedla k nové volbě 
předsednictva. Reakce členstva byly negativní, a proto tuto situaci vysvětluje. Sdělil, že se 
předsednictvo domnívá, že je tato varianta možná. 
 
Bod 4 - Zpráva o hospodaření za rok 2014 - Pašková 

- Byla zhodnocena kladná finanční bilance přehlídky z r. 2014. 
- Byl přednesen současný stav finančních prostředků svazu. (Pokladna 22 000,-Kč; BV 130.000,- 

Kč). 
- Byly sděleny výše udělených dotací: na přehlídku ( 225.000,- Kč) a výše kvartálních dotací 
- (pro loňský rok 122.000,- Kč, pro další období 2014 -2020 odsouhlaseno ministerstvem 

zemědělství 100,- Kč /kůň za čtvrtletí;  informace o kontrole dotací MZE. 
(viz. příloha)  
 

Bod 5 - Vedení PK - kniha hříbat, zápisy klisen a hřebců 
Sládková – hříbata: 

- chovatelům chybí morálka – hříbata jsou hlášena pozdě – kniha hříbat nelze včas uzavřít – je 
třeba přistoupit k sankcím v případě nekomunikace ze strany chovatelů. 

- Hříbata:  za r. 2014 vylo celkem 27 hříbat po 24 hřebcích – 19 klisen, 8 hřebců 
Pašková: 

- Informovala o přidělení průkazu koní a testu DNA – v případě nedodání testu DNA nenese 
svaz zodpovědnost. Informovala, kteří chovatelé nedodali příslušné doklady. Zhodnotila stavy 
klisen a hřebců. 

- klisny: stav celkem 285   
- informace o zápisu klisen na přehlídce, zařazení a bodovém hodnocení; zařazení do oddíl. 

plemenných knih bude uveřejněno na webu svazu 
- průměrná kohoutková výška se snižuje - je pouze 152 cm, stejně tak průměrná míra holeně je 

pouze 18,7 cm 
- Hřebci: celkem 27 

(viz. příloha)  
Diskuse:   

- Sládková     - pozor na dovozy koní  - může jít o odpad 
- Cerman       - sdělil, že domácí koně jsou kvalitní a řada jich je na prodej;  před dovozy  

  preferuje odkup domácích koní 
- Milsimrová -  žádá o sjednocení hodnocení při zapisování koní tak, aby byly 



známky srovnatelné; je pro hromadné posuzování např. na přehlídce 
- Cerman      -  sdělil, že při jednotlivém posuzování koní u chovatelů je těžké toto zajistit a  
seznámil členskou základnu s názorem předsednictva a RPK – preferovat hromadné posuzování - 
buď na přehlídce, nebo na předem určeném „ svodovém“ místě. Navrženy byly také finanční 
úlevy pro klisny zapsané na hromadném svodu. 

 
Bod 6. - Dovozy koní ze zahraničí a použití plnokrevných hřebců v chovu Shagya araba - Hájek 

- informoval členskou základnu o rozhodnutí RPK, že dovezené klisny ze zahraničí musí mít   
  ověřený původ DNA a potvrzené rodičovství. Stejně platí pro hřebce. Takto bude třeba 

upravit řád PK. 
- I nadále platí používat plnokrevné araby v chovu jako koření – Modem, Semiramis B, Hasan 

B, Shamir Ibn Ansata Sinan, Sarid, Predátor 
 

Bod 7 - XXIII. Národní přehlídka v Pardubicích,  výstava Koně v akci  -  Cerman 
- Podzimní výstava: Koně v akci – svaz bude reprezentovat. ing. Cerman 
- Manažerka vytrvalosti p. Litovová – měla se původně dostavit – chce se spolkem 

komunikovat a požaduje na výstavu nominovat 2-3 nejúspěšnější koně ve vytrvalosti – 
informoval o podzimním dostihu 

- Přehlídka v Pardubicích 25. 7. 2015 – bude udělena cena nejlepšímu koni českého chovu – 
poháry zajistí Cerman- Propagace – je nutná – nebo svaz zanikne – propagovat nejlépe přes  
vytrvalostní sport, protože SHA má nejvýraznější výsledky ve vytrvalosti. 
 

Bod 8 - Kritéria mladých koní ve vytrvalosti - Hájek 
- Hájek seznámil s testováním užitkových vlastností 5-7letých koní SHA - podmínkami pro 

účast, kvalifikaci, hodnocení a pravidly. Bližší informace o KMK naleznete: 
http://www.cjf.cz/files/clanky/discipliny/vytrvalost/aktuality/Chovatelsky_serial_vytrvalost_
2015.pdf  

- KMK v ČR budou fungovat dle francouzského vzoru - pokud se osvědčí, převezme tuto formu 
i ISG.   

Diskuse 
- Machková - Proč jsou k šestiletým začínajícím koním přiřazeni sedmiletí, kteří jsou již 

zkušení – toto významně šestileté znevýhodňuje a kdy bude zahájen start. Ke startu bylo  
sděleno, že termín bude upřesněn; první část dotazu nebyla na místě vysvětlena a předseda 
doporučil obrátit se pro vysvětlení na p. Litovovou. 

- Na dotaz, kdo vyplatí tyto dotace, bylo sděleno, že v r. 2015 ČJF, od příštího roku Svaz Shagya 
araba v ČR. 
 

Bod 9 Webové stránky a PK online - Zagóra 
- Byly podány informace o výběru, ceně (36.000,-Kč) a vzniku nového svazového webu: 

http://www.shagyaarab.org/ Za práci bylo poděkováno M. Daubnerové, která webové stánky 
bude spravovat.  

Online PK – (v ceně 14.000,-) bude zprovozněna do budoucna – po zpřístupnění prosíme zaslat  
  fotografie koní v zootechnickém postoji 
Inzerce – v rámci našeho webu je možné zadat inzerát přes http://www.equimarket.eu/ – pomocí  
 zaškrtnutí kolonky – Shagya arab – inzerát se následně zobrazí na našich stránkách  

- Možnost poslat foto svého koně M. Daubnerové k zařazení do svazové přístupné databáze 
fotografií  

- „Nezapomeň“ – členům budou zasílány zprávy prostřednictvím nových stránek a 
prostřednictvím emailové adresy – prosíme proto o dodání aktuálních údajů. 

Diskuse: 
- Milsimrová - žádá o uveřejnění seznamu členů na webu, včetně uhrazených poplatků – pro 

vlastní  kontrolu  

http://www.cjf.cz/files/clanky/discipliny/vytrvalost/aktuality/Chovatelsky_serial_vytrvalost_2015.pdf
http://www.cjf.cz/files/clanky/discipliny/vytrvalost/aktuality/Chovatelsky_serial_vytrvalost_2015.pdf
http://www.shagyaarab.org/
http://www.equimarket.eu/


- Hakenová - žádá  z obdobného důvodu o zřízení individuálního přístupu a přidělení kódu 
- Nytrová -  v rámci předchozích diskuzí o vzniku webu bylo s tímto počítáno a přihláška se 

souhlasem s nakládáním s osobními údaji tuto možnost zohledňuje.  
Předsednictvo – souhlasilo s požadavky 

 
Bod 10  - Zpráva revizní komise  - N. Smirnovová  

- Přednesena zpráva o činnosti a zjištění RK za r. 2014. Zpráva je vyvěšena na webu svazu. RK 
provedla revizi hospodaření a za problematické označila nemožnost identifikace jednotlivých 
plateb a nedodání některých dokladů. Žádá o: 

-  zpřehlednění daňové evidence prostřednictvím podrobnějšího analytického rozdělení účtů 
dle účetní osnovy  

- zvážení možnosti levnějšího vedení účtu 
- zakládání kopií a dokladů dotací  
- U členské základny nebylo možno identifikovat z peněžního deníku jednotlivé platby úhrady  
- V rámci RPK nebyly doloženy stavy koní – nebylo možno zkontrolovat, proto bude kontrola 

provedena v rámci podzimní schůze.  
 

Bod 11  -  Přijímání nových členů, vylučování členů - Kučerová  
Vylučování :  B.Čížková,  L.Šubrtová – informováno, že nemají uhrazené členské poplatky a na  
adrese se nevyskytují. Bylo hlasováno jednotlivě členskou základnou pro jejich vyloučení  
z důvodu porušování základních pravidel svazu. 
Diskuse: 
- Cerman:  není si jist, zda tímto způsobem lze vyloučení provést, když členové mohli v r. 2015 

uhradit poplatky bez sankcí do 31. 3. 2015  
- Nytrová: nejprve je třeba poslat výzvu, kde je stanovena lhůta k úhradě 
- Kučerová, Pašková:  výzvy byly poslány 

vyloučení obou členek členská základna jednotlivě odhlasovala  - (pro 29, proti 1, zdržel se 2) 
      Přijímání na základě žádosti o přijetí: 

- Švecová Kateřina (nepřítomna) 
-                 - přijata jako řádný člen - odsouhlaseno: pro 29, zdrželo se 2, proti 1 
- MuDr. Bártová Kateřina (nepřítomna) 

 - přijata jako řádný člen - odsouhlaseno: pro 26, zdrželo se 5, proti 1 
- Poláčková Hana              - přijata jako řádný člen - odsouhlaseno: pro 32  
- Máselková Pavla            - přijata jako řádný člen - odsouhlaseno: pro 32  
Diskuse: 
- Blíženec – při přijímání členů upozornil předsednictvo, že vždy bylo předsednictvem striktně 

trváno na osobní účasti členů při přijímání, stejně jako u p. Lobkowicze, který právě proto, že 
se nedostavil osobně, nebyl nikdy za člena přijat. 

- Cerman – sdělil, že jsou to pravidla stanovená svazem, které je třeba dodržovat a je proto věc 
třeba v rámci předsednictva pečlivě projednat.   
 

Bod 12  -  Diskuse 
Přihláška - členství ve svazu  

- Členové byli požádáni o vyplnění předložené Přihlášky do svazu (i stávající) - důvodem je 
požadavek předsednictva – zajistit evidenci členské základny a kontaktní údaje pro tvorbu 
kontaktního seznamu členů, k jehož vyvěšení na stránkách je třeba souhlas členů ke 
spravování a nakládání s osobními údaji. Informoval, že přihláška je také na stránkách svazu 
www.shagyaarab.org., kterou mohou členové vyplnit a poslat na adresu nového hospodáře. 

Popisy hříbat 
- Pichlíková – žádá o popis hříbat místo pomocí stupnice 1-5 nahradit slovním popisem, 

protože u malých hříbat není možno dělat závěry 
- Cerman – hodnocení hříbat pod klisnou považuje za nesmysl 

http://www.shagyaarab.org/


- Navrátil – zrušit stupnice 1-5 nelze 
- Pašková – u odstávčete nelze hodnotit podle měr 
- Navrátil – je třeba časem udělat růstovou křivku 

 Prezentace přehlídky v Pardubicích 
- Prostřednictvím členské základny i zúčastněných hostů bylo konstatováno, že ačkoli Přehlídka 

2014 měla kladný ohlas, nebyli zde návštěvníci, prezentace na místě byla nedostatečná – 
chyběly plakáty, slavnostní atmosféra. Předsednictvo se musí snažit koně na přehlídku zajistit 
ve vyšším počtu a vystavovatelům musí mít co nabídnout. Požadují zlepšení;  poháry pro 
první tři a zajištění slavnostnějšího průběhu přehlídky, včetně cen. Na závodišti nebyla 
prezentace vidět a zcela zanikla mezi prezentací závodů spřežení. 

- Cerman – poháry jsou drahé – budou jen pro vítěze, plakáty považuje za zbytečný výdaj, 
protože umisťování je drahé 

- Navrátil – nevíme kolik koní bude přihlášeno a stává se, že v kategorii jsou jen tři –  
v takovém případě by neměli mít pohár 

- Nytrová – sdělila, že názory členů jsou cenné; výroba a tisk plakátů stál v r. 2014 cca 500,- Kč 
a souhlasí s názorem členské základny 

Řád PK  
- Pichlíková – Řád PK – dle usnesení valné hromady měl být připraven návrh ŘPK  a nebylo zde 

o věci jednáno 
- Hájek  -  do tří neděl bude vyvěšen k připomínkování na webu 

 
Bod 13 Usnesení a závěr – Nytrová 
Zhodnocení úkolů: 

- Bylo zhodnoceno splnění úkolů zadané členkou základnou, plynoucí z Usnesení VH z 11/2014: 
- A) Příprava Národní přehlídky svazu Shagya araba konaná v Pardubicích 2014 – tento bod byl 

splněn – diskuse proběhla výše a předsednictvo bude pracovat na požadavcích. 
- B) Příprava řádu PK  - tento bod nebyl splněn -  do tří neděl bude vyřešeno. 
- C) Úkol  pro předsednictvo a členskou základnu – systematicky pracovat na propagaci svazu  
- V rámci tohoto bodu bylo členské základně sděleno, že za podpory předsednictva svazu 

vypracovala p. Píchlíková článek o plemeni SHA, uveřejněný v časopisu Jezdectví. Za článek a 
propagaci plemene jí bylo poděkováno.  

- Za cílenou formu propagace svazu je třeba považovat také zprovoznění nových webových 
stránek v letošním roce. 

- Další formou propagace plemene je přihlášení do anketní soutěže „Nejhezčí kůň r. 2015“.  
Byla vybrána klisna Rába a p. Petera byl před zahájením VH požádán o její prezentaci.  

- Bylo sděleno, že na přehlídce 2014 byla přítomna fotografka p. Pánková, která byla 
objednána svazem, ale členská základna byla o službě nedostatečně informována.  Rovněž 
fotila p. Bezděková.  Oběma dámám bylo poděkováno. Členská základna projevila zájem o 
zajištění fotografa a získání fotografií z přehlídky, a proto bylo schváleno zajištění fotografa a 
vytvoření místa pro focení koní vystavovatelů na přehlídce 2015. 
 

Formulace a schválení usnesení VH (samostatně níže). 
 
- Závěrem bylo poděkováno členům za spolupráci, názory i připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 



Usnesení z valné hromady Svazu  Shagya  araba ze dne 18. 4. 2015. 
 

Valná hromada: 
 

1) Bere na vědomí zprávu o činnosti svazu 

 

2) Schvaluje 

Zprávu o hospodaření 

Informaci o činnosti revizní komise 

Přijetí řádných členů: Švecová Kateřina; MuDr. Bártová Kateřina; Poláčková Hana; 

Máselková Pavla   

Vyloučení členů - Barbora Čížková,  Lucie Šubrová    

 

3) Ukládá 

a) Připravit Národní přehlídku, konanou v Pardubicích dne 25. 7. 2015 

b) Zajistit účinnost stanov v souladu s platným právním řádem 

c) RPK připravit návrh nového Řádu PK 

d) Předsednictvu a členům systematicky pracovat na propagaci svazu 

e) Aktivně spolupracovat s komisí vytrvalosti 

 

Valnou hromadou bylo jednohlasně toto Usnesení odsouhlaseno. 
 

 

 
 

         Zapsala  
      M. Nytrová 
      22. 4. 2015 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


