
                                                                                  Zápis 

ze  schůze předsednictva  Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. 

ze dne 6.2.2017 konané v areálu Jezdecké společnosti EQUITANA, o.s. v Martinicích 

 

Přítomni :           Ing. Adam Zágora, Ing. Petra Teperová, Ing.Blanka Kytlicová, Mgr. Václav Mlynařík,           
                             Michaela Daubnerová  

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 

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

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

v řešení 

 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   

 kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze v Rozkoši u Humpolce ze dne  19.11.2016 – viz jednotlivé body 

    a)předsednictvo schválilo zařídit vytvoření  oficiálního  e-mailu Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, 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 – splněno  

 adresa emailu : shagyaarab.org(zavináč)seznam.cz , tato emailovou adresa bude určená pro komunikaci 

se zástupci svazu a zveřejní se webové stránky svazu do kolonky kontakty – zajistí Daubnerová - splněno 

     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 – splněno  

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

datová schránka byla pro potřeby svazu zřízena, ID datové schránky bude zveřejněno na webových 

stránkách svazu v kolonce kontakty - zajistí Daubnerová – splněno 

 Obsluhovaní datové schránky -  zajistí Teperová 
 

   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 – v řešení       

   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 

mailto:shagyaarab@seznam.cz


znemožnění  přidělení čísla pro vypálení jednotlivých hříbat.  Na základě této informace předsednictvo rozhodlo o sankci 100,-Kč u 

majitelů, kteří  DNA zaslali 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 Pašková, Teperová  

znovu projednáno -  předsednictvo  se rozhodlo tuto sankci  v navržené výši za rok 2016 neuplatňovat a 

schválilo rozhodnutí o zavedení poplatku za nedodržení termínu pro odevzdání DNA narozeného hříběte ve 

výši 1000,- Kč(člen) a 2000,-Kč(nečlen) do Sazebníku poplatků na rok 2017 

 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 čepování, 

a po získání těchto informací oslovit zájemce, kteří by splňovali potřebné podmínky  z řad členů k účasti na tomto školení  – zajistí 

Kytlicová – splněno 

zjištěné informace  -  pro absolvování školení zakončené závěrečnou zkouškou a získáním osvědčení o 

způsobilosti této činnosti „Označování hospodářských zvířat výžehem nebo aplikací elektronického 

identifikátoru“ je podmínkou ukončené střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské studium v oboru 

zaměřeném na zemědělství nebo veterinářství a minimální počet účastníků pro realizaci tohoto školení je 15 

osob. (dle sdělení vedoucího ICVI VFU Brno -  MVDr. M.Treu CSc.) 

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 - splněno 

 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 – v řešení 

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       

     rok 2016 - kategorie A: klisna SULIKA - maj.Ratajová - 6000,- Kč - umístění EXELENT  
                                              klisna TAIGA - maj.Opletalová - 1000,- Kč – umístění DOBRÝ 

 
- splněno - vyplacení příspěvku provedla Teperová 

 

2) Administrace svazu 

    a)pořádání konference ISG v ČR 2017 v areálu Jezdecké společnosti EQUITANA, o.s. v Martinicích 

pro možnost uspořádání konference ISG v ČR si předsednictvo z několika navržených variant vybralo 

k tomuto účelu areál Jezdecké společnosti EQUITANA, o.s. v Martinicích, kde se domluvilo 

s provozovatelem na možnost prohlídky areálu a zároveň umožnění schůze předsednictva. 

S provozovatelem bylo domluveno umožnění prohlídky všech jednotlivých prostor, které by pro potřeby 

konference byly zapotřebí, a určení termínu uskutečnění.  Po zhlédnutí areálu – konferenční sál, ubytování, 



restaurace (pro potřeby konference),dále pak jezdecké haly, pískového kolbiště s tribunou s veškerým 

zázemím a možnosti ustájení a parkování (pro potřeby přehlídky koní) a prostor pro možnost posuzování 

koní -  bylo domluveno, že další jednání se uskuteční po závazném vyjádření ISG k tomuto místu i termínu. 

Předsednictvo ISG bylo písemně informováno o možnosti pořádání konference ISG v areálu Jezdecké 

společnosti EQUITANA  v Martinicích v termínu 4.-6.8.2017 a čeká se na jeho vyjádření k nabízeným 

možnostem areálu a následně podle rozhodnutí by se v dalších jednáních pronájmu areálu pokračovalo 

včetně požadované cenové nabídky. 

  b)předsednictvo vzalo v úvahu i možnost pořádání  XXV. Národní přehlídky v tomto areálu a proto požádá 

provozovatele o cenový návrh poptávaných prostor k uskutečnění přehlídky - zajistí Zagóra 

  c)předsednictvo odsouhlasilo termín jarní členské schůze - Valné hromady, která se bude konat 8.4.2017  v 

 HOTELU NA FARMĚ, Choťovice 134, 289 05 Žehuň; rozeslání pozvánek členům svazu - zajistí Daubnerová ( 

potvrzeným e-mailem a následně poštou do 15.3.) 

  d)předsednictvo se zabývalo aktualizací Sazebníku poplatků Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. na rok 

2017 – a rozhodlo následovně (5:0) – viz.příloha  

  e)předsednictvo souhlasí s podporou členů/majitelů  sportujících SHA koní a proto se zabývalo možností 

odměn pro sportující koně plemene SHA v jednotlivých disciplínách uznaných ČJF v roce 2017. Odměny 

budou vyplaceny za sportujícího koně a to pouze za sportovní výsledky na oficiálních závodech pod ČJF, 

které se uskuteční na území ČR. O odměnu mohou žádat pouze členové/majitelé koně, kteří však mají 

splněné veškeré povinnosti a závazky  vůči svazu dle stanov. O výší odměn rozhodlo předsednictvo 

následovně (5:0) – viz. příloha  - vydáno rozhodnutí ze dne 6.2.2017   

Pro rok 2017 byla stanovena částka na podporu sportujících koní ve výši 50.000,- Kč.                              

Pro vyplacení odměn bude nutné vyplnění a odeslání žádosti (vzorový formulář „žádosti“ bude uveřejněn 

na stránkách svazu v kolonce „dokumenty ke stažení) do 15.11.2017 na svaz, kde budou výsledky 

zkontrolovány s údaji ČJF a při souhlasu vyplaceny do konce roku 2017. 

   f)předsednictvo řešilo  výši odměny za úkony související s vedením PK a rozhodlo následovně (5:0) – 

vydáno rozhodnutí ze dne 6.2.2017 

       - registrace hřibat – 500,-Kč/ks 

       - zápis klisen, předvýběr a výběr hřebce, účast na zkouškách výkonnosti, hodnotící komise  

         -  500,-Kč/den pro zúčastněného člena RPK 

 

  g)předsednictvo se shodlo v rámci propagace svazu oslovit majitele koní plemene Shagya arab, kteří 

nejsou členy, zda by neměli zájem stát se členy svazu a rozšířit tak členskou základnu – formou 

propagačního dopisu nebo emailu - zajistí Kytlicová a Daubnerová 

 

Zapsala dne 6.2.2017 v Martinicích :  Kytlicová 

Zápis ověřil : Teperová 

 

 



 Rozhodnutí předsednictva Svazu chovatelů Shagya araba v České republice,z.s. 

 

 

Na  schůzi předsednictva konané dne  6.2.2017  v Martinicích předsednictvo odsouhlasilo 

vyplácení odměn v roce 2017 pro členy Svazu chovatelů Shagya araba v ČR za sportovní 

výkonnost koní plemene Shagya arab -  disciplíny ČJF v rámci ČR. Člen svazu musí být 

evidován jako majitel koně plemene Shagya arab v den dokončení soutěže.  

V případě nároku na  odměnu za sportovní výkonnost koní do 15.11.2017 člen svaz písemně 

požádá vyplněnou žádostí(viz web. Svazu), aby mohlo dojít k vyplacení odměny do konce 

roku 2017. 

Odměna za dokončenou soutěž stupně „Z“ – 500,-Kč 

                                                                         „ZL“ – 700,-Kč 

                                                                         „L“ – 1000,-Kč 

                                                                         „S“ – 2000,-Kč 

                                                                         „ST“ – 3000,-Kč 

                                                                         „T“ – 5000,-Kč 

 

 

 

 

                   

 

             

 

Předseda: Adam Zagóra………………………………………………………………………………… 

V Martinicích 6.2.2017 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhodnutí předsednictva Svazu chovatelů Shagya araba v České republice,z.s. 

 

 

Na  schůzi předsednictva konané dne  6.2.2017  v Martinicích předsednictvo 

jednohlasně odsouhlasilo vyplácení odměn za úkony pro svaz související s vedením PK: 

 

                  - registrace hříbat – odměna 500Kč/hříbě pro člověka pověřeného registrací  

 

                  - zápis klisen, předvýběr a výběr hřebců, VZ klisen či hřebců – odměna  500Kč/den 

pro členy hodnotící komise bez ohledu na počet hodnocených koní 

 

             

 

Předseda: Adam Zagóra………………………………………………………………………………… 

V Martinicích 6.2.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


