
ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE
Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.

Dne 12.11.2022 se od 10:00 hod. uskutečnila Členská schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. (dále
jen “Svaz”). Schůze se konala v Hotelu Rytířsko, a to za účasti osob uvedených na připojené listině přítom-
ných.

Přítomni byli za členy předsednictva “Svazu”: Ing. Adam Zagóra, 
Mgr. Václav Mlynařík, 
Ing. Petra Teperová, 
Ing. Blanka Kytlicová, 
Michaela Nosková (Daubnerová)

1.1. Zahájení schůze
Schůze byla zahájena v avizovaném čase 10.00 hod a v souladu s NOZ byla přerušena a znovu 
zahájena v 10:30 hod., čímž se stala usnášení schopnou k hlasování v prosté většině přítomných. 

1.2. Prezence 
Prezence byla potvrzena vlastním podpisem na připojenou prezenční listinu. Schůze “Svazu” se 
účastnilo 18 členů řádných a 4 hosté. 

1.3. Schválení programu schůze 
Předem zaslaný program byl schválen a nezahrnoval žádná další doplnění. 

Hlasování:  18 - pro,  0 - zdržel se,  0 - proti
1.4. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatelkou byla jmenována a schválena Lenka Majerová a ověřovatelem zápisu byla
jmenována a schválena Kytlicová Blanka

Hlasování:  18 - pro,  0 - zdržel se,  0 - proti
2.1.a) Aktuální stav členské základy

Informace pro členskou základnu shrnula Michaela Nosková. Aktuálně bylo ke dni 11.11.2022 
celkem 77 členů z toho 66 řádných a 11 přispívajících. 

2.2.a) Noví člené 
O řádné členství ve “Svazu” žádali a bylo odhlasováno:
Olga Vacková (v nepřítomnosti, omluvena), přijata

Hlasování:  15 - pro,  3 - zdržel se,  0 - proti
Natálie Burešová (přítomna), přijata

Hlasování:  18 - pro,  0 - zdržel se,  0 - proti
O přispívající členství ve “Svazu” žádali a bylo odhlasováno: 
Ing. Veronika Berková (v nepřítomnosti), přijata

Hlasování:  16 - pro,  2 - zdržel se,  0 - proti
Dis. Tomáš Sládek (v nepřítomnosti), přijat

Hlasování:  18 - pro,  0 - zdržel se,  0 - proti
Jiří Sitta (přítomen), přijat

Hlasování:  18 - pro,  0 - zdržel se,  0 - proti
2.3.a) Seznam dlužníků 

Informace pro členskou základnu shrnula Petra Teperová. Ke dni 11.11.2022 byl evidován a 
představen aktuální seznam dlužníků.

2.4.b) 50. výročí založení ÖAZV - Pferdezentrum Stadl-Paura, 1.-3.7.2022
“Svaz” nemá žádné bližší, než veřejně dostupné, informace k této události. 

2.5.b) Konference ISG - Bern (CH), 18.8.2022 
Prezentaci představil Václav Mlynařík. Přítomnou členskou základnu seznámil s historií ISG, se 
vznikem piktogramu ideálního ShA, současnou funkcí ISG a jejím složením. Konference zahrnovala

diskuze na téma směřování ShA, problémů spojených s dopadem fin. krizí, obsáhla i současný trend 
v zařazování hřebců k plemenitbě a setrvání u zavedeného modelu selekce. Konferenci tradičně 
doprovázel kulturní program, který byl pro letošní rok spojený s cirkusem Knie. Český “Svaz” 
obdržel uznání za svou činnost, konkrétně za online nahrávku jubilejní XXX. Národní přehlídky ve 
Zduchovicích, jednotný oděv předvaděčů a dvojjazyčnou publikaci “Shagya arab - speciální 



čistokrevné plemeno”.
2.6.b) Chovatelský den “Tlumačov”, 26.6.2022, výstava “Země živitelka” České Budějovice, 
           25.-30.8.2022 

Prezentaci představil Patrik Pertlíček. Přítomnou členskou základnu seznámil s programem, účastí a 
aktivitou “Svazu” na těchto událostech.

2.7.b) Výstava “Kůň 2022” Lysá nad Labem, 15.-18.9.2022
Prezentaci představil Petr Buršík. Přítomnou členskou základnu seznámil s programem, účastí a 
aktivitou “Svazu” na této události.

2.8.b) NVHZ a Animal Tech 2023
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová, jednalo se především o požadavky a 
plány pro účast “Svazu” v roce 2023 spojené s touto událostí.

2.9.c) Semináře s hipologem Doc. Ing. Miroslavem Maršálkem CSc. v roce 2022
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. Přítomné členské základně shrnula 
termíny, témata a průběh konání seminářů. Zároveň vyzvala k účasti na dalších plánovaných 
seminářích pro rok 2023. 

2.10.d) Zajištění výtisku publikace v edici “Do Kapsy” - “Shagya-arab” 
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. Věcnou poznámku vznesla Pavlína 
Glodeková. Upozornila, že “Svazové” webové stránky nenabízí možnost e-shopu a koupě knihy. 
Předsednictvo přijalo poznámku a přislíbilo, že se pokusí zpřístupnit prodej on-line a to všech 
dostupných reklamních (merch) předmětů.

2.11.e) Nově navrhované znění stanov spolku a jednací řád
Prezentaci představil Adam Zagóra. Přítomné členské základně shrnul nezbytné a potřebné změny ve

znění stanov spolku. Obsáhlá diskuze byla vedena pod hlavou IV. Členství ve spolku bod 2. 
“Členem 

spolku se stává fyzická nebo právnická osoba, která podala písemnou přihlášku ke členství ve spolku

a v této prǐhlášce prohlásí, že bezvýhradně přistupuje ke schváleným stanovám spolku, je plně 
způsobilá k právnímu jednání a prokazatelně zaplatila členský příspěvek. Členství ve spolku vzniká 
rozhodnutím předsednictva spolku.” Zdůrazněno bylo, že zápis a tím i registrace nových členů vniká

ke dni splnění všech podmínek a rozhodnutí předsednictva “Svazu” může být i k předešlému datu, 
avšak od data splnění všech podmínek. Nově navrhované změny stanov spolku a nově navrhované 
změny v jednacím řádu byly schváleny, aktuální znění tvoří přílohu č.1 a č.2. 

Hlasování:  15 - pro,  1 - zdržel se,  0 - proti 
(2 řád. člené, 2 hosté nepřítomni)

2.12.f) Doplnění ŘPK o aktuálně zaslané připomínky MZE 
Prezentaci představil Adam Zagóra. Přítomné členské základně shrnul nezbytné a potřebné změny ve

znění Řádu plemenné knihy. Věcnou poznámku vznesla Pavlína Glodeková, upozornila na zkoušku 
výkonnosti hřebců, které je možné nahradit na základě výkonnosti v disciplínách organizovaných 
FEI a ČJF. Upozornila na nerovné minimální procentuální výsledky u jednotlivých disciplín v 
porovnání s výsledky v běžné praxi v současné době (konkrétně v drezuře). Nově navrhované změny

byly schváleny.
Hlasování:  16 - pro,  0 - zdržel se,  0 - proti 
(2 řád. člené, 2 hosté nepřítomni)

3.1. Kniha hříbat
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. V letošním roce se narodilo 33 hříbat z 
toho 19 klisen a 14 hřebců. Dále upozornila na nutnost včasného dodávání testů DNA hříbat, což je 
nezbytnou podmínkou pro následné označení a registraci.

3.2. Zápisy klisen
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. V letošním roce začaly zápisy klisen 
31.5.2022 svodem v Pohorské Vsi, kde bylo zapsáno celkem 8 klisen. Na jubilejní Národní výstavě 
bylo zapsáno dne 29.7.2022 5 plemenných klisen, které se dále účastnily i výstavy. U jednotlivých 
majitelů bylo zapsáno celkem 8 klisen. Všechny klisny byly v odpovídající chovatelské kondici a 
dobře připravené k zápisu. 



3.3. Předvýběry a výběry hřebců 
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. V letošním roce nebyla podána žádná 
žádost o předvýběr hřebce. U chovatele Petra Hájka letos působil nově rakouský plemenný hřebec 
557 Siraj al Leil, nar. 25.5.2011 Zagreb-Novi, hnědák (míry:156/166/166/19 cm), linie: Siglavy db. 
geb. 1810. U stejného chovatele byl letos k dispozici plemenný hřebec Jussuf V-CZ/Festival.

3.4. Výkonnostní zkoušky hřebců a klisen
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. V letošním roce 2022 neproběhly žádné

výkonnostní zkoušky hřebců. Výkonnostní zkoušky klisen se konaly 29.7.2022 v Jezdeckém centru 
Zduchovice, přihlášena byla pouze klisna 78/271 Kapela CZ-Sh-A-356, jezdcem byla její majitelka 
Olga Vacková. Zkoušky klisna úspěšně splnila.  

3.5. Plemenní hřebci 2023  
Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. Plemenní hřebci, kteří působili v ČR 
pro připouštěcí sezónu 2022 budou dále pravděpodobně působit i v sezóně 2023.

4.1. Národní přehlídka koní 2022
Informace pro členskou základnu shrnul Adam Zagóra a finanční rozpočet shrnula Petra Teperová. 
Poděkováno bylo všem účastníkům a sponzorům.

4.2. Národní přehlídka koní 2023
Informace pro členskou základnu shrnul Adam Zagóra. Národní přehlídka koní v pořadí XXXI., 
se uskuteční ve dne 5.8.2023 v Jezdeckém centru Královický dvůr. Tradičně bude předchozí den 
4.8.2023 věnován zápisu klisen, předvýběru hřebců a výkonnostním zkouškám klisen. Na následující

den 6.8.2023 “Svaz” plánuje tematickému soustředění.
5.1. Sportovní výsledky 2022

Informace pro členskou základnu shrnula Blanka Kytlicová. Členy “Svazu” a majitele koní plemene 
ShA upozornila na nejzazší termín 15.12.2022 pro zaslání žádostí o vyplacení odměny za sportovní 
výkonnost koní. Podpora se týká pouze účasti na oficiálních závodech ve sportovních disciplínách 
uznaných a hodnocených ČJF na území ČR. Žádost je ke stažení na www stránkách v sekci 
dokumenty. Odměny budou vyplaceny v závislosti na výplatě dotací a po jejich připsání (3/2023). 

6.1. Diskuze o koních plemene ShA v ČR
Diskuze probíhala napříč členskou základnou. 

7.1. Všeobecná diskuze
Věcnou připomínku, týkající se celé členské základy vznesla Blanka Kytlicová. Upozornila na 
ukončení činnosti Laboratoře agrogenomiky MENDELU Brno k 31.12.2022, zastoupenou vedoucí 
laboratoře Ing. Irenou Vrtkovou PhD. Archiv DNA banky bude předán jiným laboratořím (ČMSCH 
a.s., GENOMIA s.r.o.), avšak kdo by měl zájem o vyžádání kopie DNA měl by tak učinit bez 
odkladu, poté mohou mít informace zpoplatněny.

7.2. Usnesení
Usnesení členské základy jsou shrnuta v bodech 1.3; 1.4; 2.2.a); 2.11.e); 2.11.f). Všechny body byly 
členskou základnou schváleny.

7.3. Závěr
Závěrem bylo řečeno, že další členská schůze by se měla konat na jaře 18.3.2023. Pozvánka s 
programem, potvrzením termínu a upřesněním lokace bude zaslána na e-maily a zveřejněna na 
webových stránkách v dostatečném předstihu. 

Zapsala: Lenka Majerová

Ověřila:Ing. Kytlicová Blanka


