
Statut Rady plemenné knihy chladnokrevných plemen koní

1. Rada plemenné knihy je  pro jednotlivá plemena jmenována v souladu se šlechtitelským
programem příslušného plemene, obvykle v počtu 5 členů.
2. Členy RPK navrhuje předsednictvo příslušného svazu a schvaluje je valná hromada (členská
schůze) příslušného svazu. Její složení podléhá potvrzení Uznaného chovatelského sdružení jako
oprávněné organizace pověřené MZe šlechtěním příslušného plemene.
3. Funkční období RPK je čtyřleté, v případě potřeby je rada doplněna náhradníkem, který při
jednání  Valné  hromady  získal  méně  hlasů  než  počet  potřebný  ke  zvolení.  V  případě  potřeby
proběhnou doplňující volby do RPK. Doplněný člen rovněž podléhá potvrzení ASCHK.
4. Rada si ze svých členů zvolí předsedu, který vystupuje jménem rady navenek.
5. RPK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy
chovu plemene, kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti, zásady vedení a řízení plemenné knihy a
stanovuje podmínky pro zkoušky výkonnosti.
6. Rada  PK má právo  ze  závažných důvodů navrhnout  uznanému chovatelskému sdružení
pozastavení,  odmítnutí  nebo  zrušení  členství  v  PK svých  členů.  K těmto  důvodům patří  např.
výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování Řádu
plemenné knihy apod. Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména
hřebců do PK.
7. Rada plemenné knihy řeší písemná odvolání chovatelů vůči rozhodnutí chovatelské nebo
výběrové  komise.  Chovatelé  se  mohou  na  místě  odvolat  proti  rozhodnutí  chovatelské  nebo
výběrové komise do 1 hodiny od zveřejnění výsledku nebo do 10 dnů revizní komisi uznaného
chovatelského sdružení. Kauce činí 1 000,- Kč.
8. Valná  hromada  odborného  svazu  odvolá  člena  RPK  v  případě,  že  hrubě  poruší  Řád
plemenné knihy nebo má více jak 50 % neúčasti  na  zasedáních RPK, přičemž může tolerovat
neúčast ze zdravotních důvodů.
9. Rada  plemenné  knihy  se  schází  nejméně  2x  ročně,  obvykle  před  jarním  a  podzimním
obdobím, kdy jsou na jejím zasedání stanoveny termíny a složení zkušebních komisí pro zkoušky
výkonnosti a termíny a složení výběrových komisí pro výběr hřebců. V případě společných zkoušek
výkonnosti  a  společných  výběrů  hřebců  je  vhodné  z  praktických  důvodů  tato  zasedání  RPK
organizovat společně pro všechna chladnokrevná plemena. Za organizaci společných jednání RPK
odpovídá tajemník ASCHK jako zástupce UCHS, který také pořizuje zápis z jednání, který podepíší
zástupci účastníků jednání.
10. Samostatná jednání RPK pro jednotlivá plemena svolává předseda RPK. Z těchto jednání je
pořízen zápis, který je k dispozici na stránkách odborného svazu a zároveň je odeslán pro informaci
tajemníkovi ASCHK. Zápis je zpracován na místě a podepsán zástupci účastníků jednání.
11. Z důvodu zachování kontinuity šlechtění je vhodné zachovat stejné složení komisí po delší
dobu, nejlépe celých 4 let. To je důležité především pro výběr hřebců.
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