ČLENSKÁ SCHŮZE ICCR, z.s.
schůzi svolalo Předsednictvo Spolku dle stanov písemně
na kontaktní e-mailové adresy členů
dne 8.3.2020
ve Vestci u Prahy od 12:30.
Předsedkyně spolku paní Michaela Kvisová zahájila schůzi.
Usnášeníschopnost členské schůze pro rok 2020 je dle stanov 20 členů.
Aktuální počet členů Spolku je 103.
Přítomný počet členů spolku je 20 a 7 plných mocí.
Program schůze:
1) Úvod, administrativní náležitosti (předsedající)
Volba zapisovatele
Volba mandátové komise
2) Zpráva předsednictva o činnosti ICCR, z.s. za rok 2019 (předsedající)
3) Hlasování o fúzi ICCR z.s. se Spolkem chovatelů irských cobů a s tím související
změna Stanov
4) Volba volební komise
5) Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za rok 2019 (Svobodová)
6) Zpráva revizní komise (Sojková)
7) Schválení výše příspěvků na rok 2021 (Kvisová)
8) Volby do volených orgánů ICCR z.s.
9) Volba delegátů do ASCHK 2020
10) Organizační záležitosti plemenných knih, svody
11) Dotazy, diskuze, závěr

1)

Úvod, administrativní náležitosti
Předsedkyně spolku Michaela Kvisová, přivítala přítomné a poděkovala za to, že
si našli čas a na schůzi přijeli.
Jako zapisovatel byla navržena a zvolena Ing. Martina Krutinová
PRO 26;
PROTI 0;
ZDRŽEL SE 1
Jako ověřovatel zápisu byla navržena a zvolena Bc. Barbora Jarešová
PRO 26;
PROTI 0;
ZDRŽEL SE 1
Do mandátové komise byli navrženi a zvoleni:
o Jana Svobodová
o Ing. Vladimír Dřevo, PhD.
o Kamila Vidláková
PRO 24;
PROTI 0;
ZDRŽEL SE 3

Mandátová komise se ihned ujala své funkce a konstatovala, že členská schůze
je usnášeníschopná za přítomného počtu 20 členů + 7 plných mocí.
Předsedkyně spolku rekapitulovala program schůze.
2)

Zpráva předsednictva o činnosti ICCR, z.s. za rok 2019
Předsedkyně spolku konstatovala, že po loňské změně v předsednictvu potažmo
radě spolku se přes počáteční obavy rozběhla spolupráce velmi dobře.
Ing. Savičová spravovala webové stránky spolku,
Ing. Krutinová velmi obětavě vyřizovala veškerou agendu ohledně svodů,
Ing. Pavlatová řešila pasy a zápisy koní do plemenné knihy ICS NL.
Paní Svobodová roky svědomitě a zodpovědně vykonává funkci pokladní.
Předsedkyně dále konstatuje, že na jaře proběhl svod v Herouticích, který byl or
ganizován ve spolupráci s ICS ČR. V jeden den tak proběhly dva svody a to jak
pro ICS Nederland, tak pro českou plemennou knihu irského coba. Kvalita areálu
a technické zázemí bohužel nebylo zcela dokonalé, přestože se Heroutice staly
farmou roku. Na tomto svodu bylo pod plemennou knihou ICS NL ohodnoceno 26
koní.
Předsedkyně zhodnotila proběhnuté podzimní svody, na kterých bylo ohodnoceno
52 koní. Velmi pozitivně hodnotila práci holandských inspektorů Jordyho a Ester
Vergucht, a ráda by po tomto vzoru udržela stejnou kvalitu posuzování i nadále.
Předsedkyně shrnula, že během roku 2019 ICCR z.s. vyřídilo pasy desítkám hříbat našich chovatelů, což je zásluhou primárně Ing. Pavlatové, která obětavě a
mnohdy velmi obtížně komunikuje jak s chovateli, tak zástupci plemenných knih.
Předsedkyně podrobněji obeznámila přítomné s aktivitami vedení obou spolků irských cobů, vedoucích k hlasování o sloučení (fúzi) v jeden spolek. O průběhu
těchto jednání byli členové informováni v průběhu roku prostřednictvím zápisů z
jednání předsednictva. Během léta a podzimu došlo k několika osobním setkáním
statutárních orgánů obou spolků a po deseti letech rozpolceného stavu, kdy vedle
sebe v ČR působily dva spolky chovatelů IC se konečně začala rýsovat dohoda o
spolku jednotném, který bude zastřešovat všechny chovatele a poskytovat jim ši
roké spektrum služeb. Na základě těchto dohod byly ve spolupráci s odborníky vy
pracovány dokumenty potřebné k fúzi, zejména pak smlouva o fúzi, tak, aby odpovídala všem legislativním požadavkům.
Předsedkyně vysvětlila přítomným proces sloučení spolků a zejména zdůraznila,
že spolek ICCR z.s. se po odhlasování fúze stane spolkem nástupnickým.

3)

Hlasování o fúzi ICCR z.s. se Spolkem chovatelů irských cobů z.s. a s tím
souvisejících Stanov
Aktuální počet přítomných je: 23 + 7 plných mocí
Předsedkyně zahájila hlasování o fúzi a tázala se přítomných zda:
„Souhlasí se smlouvou o fúzi spolku Irish Cob the Czech Republic, z.s. se
Spolkem chovatelů irských cobů, z.s. a předloženými Stanovami?“
PRO 27;

PROTI 0;

ZDRŽEL SE 3

Mandátová komise po opakovaném přepočítání hlasů konstatovala, že s fúzí
souhlasí potřebná 2/3 většina členů. Ke členské schůzi se tedy mohou připojit i
členové ICS CR. Vzhledem k tomu, že ve vedlejší místnosti ještě probíhalo
hlasování ICS CR o fúzi, proběhla cca 10 minutová pauza. Po pauze se k
jednání připojili členové ICS CR s tím, že i v jejich případě byla fúze spolků
odsouhlasena.
Aktuální počet členů: 38 (31 + 7 plných mocí)
4)

Volba volební komise
Do volební komise byli navrženi a zvoleni:
Kamila Válová
Jana Weinzettelová
Lenka Bradnová
PRO 35; PROTI 0; ZDRŽEL SE 3
Volební a návrhová komise si ze svého středu zvolila předsedu komise, paní
Kamilu Válovou.

5)

Zpráva o hospodaření spolku a schválení účetní závěrky za rok 2019
Pokladní spolku přednesla členské schůzi zprávu o hospodaření za rok 2019.
Hospodaření ICCR v roce 2019 – příloha č. 1.
Účetní závěrka za rok 2019 byla jednomyslně odsouhlasena.
6)

Zpráva revizní komise

Předsedkyně revizní komise přečetla zprávu revizní komise a požádala členskou
chůzi o její schválení. Stejně tak jako v předchozím případě hlasují pouze členové
ICCR. Příloha č. 2 – Zpráva revizní komise za rok 2019.
Zpráva revizní komise byla jednomyslně odsouhlasena.

7)

Schválení výše příspěvků na rok 2021
Na návrh předsednictva a dle stanov byla jednomyslně odsouhlasena výše
členských příspěvků na rok 2021 ve výši 400 Kč.

8)

Volby do volených orgánů ICCR z.s.
Slova se ujímá předsedkyně volební komise paní Kamila Válová.
Předsedkyně volební komise se zeptala přítomných, jaké mají návrhy na
kandidáty do předsednictva, výboru a RK či kdo z přítomných si přeje kandidovat.
Kandidát musí se svojí kandidaturou vyjádřit souhlas.
Do předsednictva spolku byli navrženi:
Bc. Barbora Jarešová
Ing. Michaela Pavlatová

Ing. Martina Krutinová.
Současná předsedkyně oznámila, že znovu do předsednictva kandidovat nebude.
Do výboru spolku byli navrženi:
Ing. Monika Vodehnalová Hylenová
Ing. Pavla Savičová
Do revizní komise byli navrženi:
Ing. Jana Sojková
Ing. Kateřina Šímová
Iveta Hladká
Všechny navržené dámy s kandidaturou souhlasí. Paní Kateřina Šímová není
přítomna, ale s kandidaturou souhlasí. Souhlas je doložen v písemné formě jako
příloha č.5.
Volební komise se naposledy táže přítomných, zda má ještě někdo nějaký návrh,
či chce kandidovat. Žadní další kandidáti nejsou. Je zahájeno tajné hlasování.
Volební komise se odebírá počítat hlasy a mezitím pověřuje p. Kvisovou
pokračováním vedení schůze. Paní Kvisová pokračuje návrhem kandidátů na
valnou hromadu ASCHK 2020 (pokračování - bod 9.)
Předsedkyně volební komise paní Kamila Válová přerušuje jednání a oznamuje
výsledky voleb.
Navržení kandidáti do předsednictva spolku byli jednomyslně zvoleni.
Navržení kandidáti do výboru spolku byli jednomyslně zvoleni.
Navržení kandidáti do revizní komise byli zvoleni:
◦ Ing. Sojková Jana - jednomyslně
◦ Kateřina Šímová - jednomyslně
◦ Iveta Hladká - 37 hlasů

9)

Volba delegátů pro valnou hromadu ASCHK 2020
Slova se opět ujala paní Kvisová a pokračuje informací, že ICCR, z.s. má v roce
2020 nárok na vyslání 6 delegátů. Valná hromada ASCHK se koná 23.4.2020
v Kladrubech nad Labem. Nově zvolené předsednictvo navrhuje zvolit 6 delegátů
a raději 2 náhradníky. Zvolení delegáti vypracují krátkou zprávu o nejdůležitějších
tématech probíraných na schůzi a tuto zprávu zašlou předsednictvu. Je na dohodě
mezi delegáty, kdo zprávu vypracuje.
Jako delegáti na Členskou schůzi ASCHK ČR byli navrženi:
◦ Michaela Kvisová
◦ Kamila Válová
◦ Jiří Hrdlička
◦ Petra Kolertová

◦ Barbora Pihávková
◦ Kamila Vidláková
◦ Petra Gintarová
◦ Jana Typltová
Navrženi delegáti byli jednomyslně zvoleni.
10)

Organizační záležitosti plemenných knih, svody
Paní Kvisová ujistila přítomné, že po fúzi spolků bude i nadále možné vybrat si, do
jaké plemenné knihy chovatelé koně zapíší. Zda do české plemenné knihy nebo
do holandské plemenné knihy.
Prozatím je v plánu několik svodů na podzim za ideálních okolností pod oběma
plemennými knihami současně za účasti zahraničních inspektorů. Předsednictvo
se ve spolupráci s radou plemenné knihy vynasnaží toto zajistit. Žádost o domácí
podzimní svod pošlou členové ICCR e-mailem na adresu info@irishcob.cz a to
nejpozději do 31.5.2020. Podmínky pro konání domácích svodů zůstávají stejné
jako v předchozích letech. Výbor spolku zajistí aby byl seznam podmínek
domácích svodů k dipozici na webových stránkách spolku zejména s ohledem na
nové členy.
Paní Jana Živníčková vznesla dotaz k licentaci hřebců na domácích svodech.
Paní Kvisová odpověděla, že licentace hřebců bude tak jako v předchozích letech
probíhat pouze na veřejném svodu. Pokud nebude spolek organizovat velký
veřejný svod v pronajatém „cizím“ areálu, jako to bývá zvykem, může být jeden
z organizovaných domácích svodů ve spolupráci s majitelem areálu označen za
svod veřejný. Takový svod musí pochopitelně splňovat přísnější podmínky
zejména co se týče prostoru a možnosti ustájení hřebců. Toto rozhodnutí je dle
stanov k kompetenci předsednictva.
Paní Kvisová dále uvedla, že pro podzimní svody je v jednání víkend 26.27.9.2020, místo konání bude upřesněno. Předsednictvo vítá jakékoli návrhy.
Návrhy prosím směřujte na e-mail info@irishcob.cz.
Paní Kvisová dále nastínila představu fungování české PK – již se rýsuje dohoda
s ICS Nederland. Je v plánu, že řád české plemenné knihy bude nastaven tak,
aby koně, zapsaní v ICS NL, bylo možné zapsat do české plemenné knihy se
stávajícím hodnocením a tituly bez další povinnosti absolvovat svod. Opačný
případ – zapisování koní z české PK do ICS NL bude rada plemenné knihy s ICS
NL teprve projednávat. V plánu Rady PK je vypracovat řád PK během několika
následujících měsíců tak, aby na podzim už bylo možné fungovat dle něj.
Šlechtitelský program a standard plemene musí plně navazovat na mateřskou PK
HSI. Dokumenty související s českou PK vypracovává rada PK a schvaluje je
Uznané chovatelské sdružení (UCHS), v tomto případu ASCHK.
Ambice ICCR, z.s. potažmo rady PK pro budoucí období jsou:
Posunout českou plemennou knihu Irish Cob na výrazně vyšší úroveň
Zajistit, aby byla tato PK i v zahraničí uznávanou
Nejbližším cílem je pak uspořádat podzimní svody české plemenné knihy již
pod novým řádem PK

11)

Diskuze, závěr
Paní Novotná vznesla dotaz, zda se česká plemenná kniha bude řídit
standardem Irish Cob a jako dceřinná PK spadat pod HSI. Bylo jí
odpovězeno že česká plemenná kniha v současnosti spadá pod HSI a
standard Irish Cob měnit nelze.
Dále se paní Novotná dotazovala, zda může česká plemenná kniha
vystavovat koním průkazy, kde bude uvedeno, že kůň je IRSKÝ COB nikoliv
typ irský cob či chladnokrevný typ, jako tomu doposud v některých
případech bylo. Paní Kvisová odpovídá, že ano a že je samozřejmě cílem,
aby koně, kterým byl vydán průkaz českou plemenou knihou byli v
budoucnu ve všech případech označeni jako Irish Cob, tj. zapsáni do PK.
Právo na to označovaní koně jako Irish Cob plemenná kniha jakožto
dceřinná PK HSI každopádně má.
Paní Hladká se ptá, jak bude probíhat svod, pokud bude chtít koně zapsat
do obou plemenných knih. Odpovídají společně paní Kvisová a Jarešová, že
podoba svodů je zatím něco co neodkáže nikdo upřesnit a že je v jednání. V
ideálním případě by mělo být možné zapsat koně po jednom ohodnocení do
obou PK. To je aktuálně jedním z předmětů jednání mezi plemennými
knihami.
Paní Živníčková se ptá, zda může být klisna zapsaná v obou PK. Je jí
odpovězeno, že z hlediska EU legislativy ano, ale průkaz pro hříbě takové
klisny může vydat jen jedna instituce.
Paní Živníčková vznesla další dotaz, zda bude potřeba doložit 4generační
původ jako je tomu v ČR u jiných plemen, aby byl kůň zařazen do HPK.
Odpovídá paní Kvisová, že z logiky věci vyplývá, že toto podmínkou nejspíš
nebude vzhledem k tomu, že irských cobů se 4 generačním původem je
úplné minimum. Nicméně současný Šlechtitelský program je třeba
kompletně přepracovat a jeho podoba je zatím neznámá.
Nově zvolená předsedkyně spolku paní Jarešová sdělila novým členům, že
jim bude zasláno prostřednictvím e-mailu přístupové heslo do členské sekce
webových stránek.
Předsedající poděkovala členům za spolupráci a zajímavé podněty k diskuzi,
nově zvoleným členům orgánů spolku pogratulovala a ukončila schůzi ve 14:15
hodin.

Ve Vestci u Prahy dne 8.3.2020

Zapsala: Ing. Martina Krutinová

Ověřila: Bc. Barbora Jarešová

……………………………..

……………………………..
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Příloha č. 1 – Hospodaření za rok 2019

Příjem

Banka

Pokladna

Celkem

Členské př.

36 400,-

7 400,-

43 800,-

Jarní svod

9 800,-

2 400,-

12 200,-

Úrok

5,70

Připouštěcí lístky

-

5,70,-

1 050,-

1 400,-

2 450,-

Podzimní svod

25 700,-

-

25 700,-

Vesty, trička

690,-

10 135,-

10 825,-

Převod účet - pokladna

38 000,-

20 000,-

58 000,-

Foto

260,-

-

-

6 700,-

6 700,-

1 000,-

-

1 000,-

Jarní svod ustájení
Neznámá platba

260,-

112 905,70,-

48 035,-

160 940,70,-

Výdaj

Banka

Pokladna

Celkem

Bankovní poplatky

707,-

-

707,-

Doména

2 529,-

-

2 529,-

Jarní svod

24 800,-

4 542,-

29 342,-

Vratka za foto

40,-

-

40,-

ASCHK

6 500,-

-

6 500,-

Podzimní svod

9 072,-

1 064,-

10 136,-

Nákup eur

-

31 808,-

31 808,-

Poštovné

232,--

1 597,-

1 829,-

Vratka neznámá platba

1 000,-

-

1 000,-

Přednáška na čl. schůzi

3 000,-

-

3 000,-

Převod účet - pokladna

20 000,-

38 000,--

58 000,-

Propagační předměty

8 229,21

-

8 229,21

Kancelářské potřeby

-

811,-

811,-

Dar

-

1 068,-

1 068,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76 109,21

78 890,-

154 999,21

Souhrn
Konec roku 2018

40 806,76,-

37 468,-

78 274,76,-

Příjmy 2019

112 905,70,-

48 035,-

160 940,70,-

153 712,46,-

85 503,-

239 215,46,-

Výdaje 2019

- 76 109,21,-

- 78 890,-

- 154 999,21,-

Konec roku 2019

77 603,25,-

6 613,-

84 216,25,-

EURA
Souhrn
Konec roku 2018

80,-

80,-

Příjmy 2019

1 200,-

1 200,-

1 280,-

1 280,-

Výdaje 2019 (cestovné)

- 1 100,-

Konec roku 2019

180,-

- 1 100,-

Příloha č. 3 - Volby do volených orgánů ICCR z.s.

Volby do revizní komise ICCR, z.s.

Příloha č. 4 – Závěrečné usnesení

Příloha č.5 - Souhlas s kandidaturou do funkce člena revizní komise

