
Zápis z jednání RPK ICS CZ ze dne 3.11.2020 
 
Jednání proběhlo formou telekonference, přítomny Kvisová, Válová, Pihávková 
 
 
1) Shrnutí aktuální situace – zápisy, průkazy, svody 
a) RPK konstatuje, že v období od 1.6.do 30.10. 2020 dostala od majitelů a chovatelů IC žádosti 
k registraci do ICS CZ pro 127 koní v rukou českých či zahraničních majitelů 
Všem žádostem, které splňovaly požadavky ŘPK ICS CZ a Zákona č. 154/2000 Sb. (Zákon o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů) bylo 
vyhověno.  Tito koně byli na základě doložení zahraničních svodových listů zaregistrováni do ICS CZ 
včetně dosažených zahraničních premií a titulů přenositelných do ICS CZ.  
b) RPK ICS CZ dále s potěšením konstatuje, že do 15.10. plemenná kniha obdržela žádosti pro 
vystavení průkazů pro téměř 70 hříbat Irish Cob narozených na území ČR, což je markantní nárůst 
oproti předchozím rokům.  
c) V souvislosti s epidemiologickou situací byly zrušeny podzimní plánované svody IC. Vzhledem 
k této situaci se RPK IC ve spolupráci s předsednictvem ICCR z.s. rozhodla umožnit v souladu s ŘPK ICS 
CZ zápisy v domácím prostředí. Během období září/říjen hodnotitelé najezdili po ČR více než 2000 km 
a v domácím prostředí bylo zaregistrováno či absolvovalo prémiovou inspekci 25 koní (22 klisen + 3 
hřebci) , dalších inspekce budou ještě v nadcházejícím období realizovány – jakmile to 
epidemiologická situace dovolí. 
 
2) Žádosti chovatelů  
a) RPK schvaluje zápis klisny Silvie UELN 528023201410077 do ICS CZ,  na základě veterinárního 
potvrzení, že klisna trpí vadou skusu po úrazu (nejedná se o dědičnou vadu) 
b) RPK vyhovuje žádosti o registraci hřebce Custom Made Jack Flash, ale  nezařazuje hřebce do 
výběru do plemenitby pro ICS CZ . Zdůvodnění: Hřebeček tento výběr získal v zahraniční sesterské PK 
ICS NL získal ve věku pouhých 2 let. RPK ICS CZ je povinna se řídit platným ŘPK ICS CZ a požadovaný 
věk pro licentaci hřebce je dosažení věku 3 let v roce inspekce (článek  ŘPK 11. Selekční program 
Výběr hřebců).  
Hřebec tedy pro získání výběru pro ICS CZ musí v souladu s podmínkami ŘPK ICS CZ článek 11. 
absolvovat výběr jako 3letý (počínaje 1. lednem roku narození) či starší. 
c) RPK upozorňuje, že v případě, že majitelé žádají zápis původu koně pocházejících z jiné PK než ICS, 
musí dle ŘPK ICS CZ článku 10.6   původ doložit analýzou DNA. (kopii protokolu DNA typu, ověření 
původu a číslo laboratorního protokolu.) 
 
3) Upozornění majitelům- chovatelům IC  
Platby za certifikáty o zápisu koně do PK jsou od 1.11.2020 již bez slev dle platného sazebníku. 
RPK dále upozorňuje, že 31.12.2020 skončí „přechodné“ období, kdy ICS CZ přebírá registrace/zápisy 
koní s již dosaženými tituly ze zahraničních PK ICS. Zároveň skončí i období, kdy registrace/zápisy byly 
poskytovány s velkými slevovými výhodami.  
Pokud tedy zvažujete zápis Vašeho koně do ICS CZ a ještě jste tak neučinili, RPK doporučuje zaslat 
registrační formulář a další náležitosti do konce roku 2020.  
 
 
 
Zapsal: Kvisová 
Ověřil: Pihávková 
 
V Částkově, dne 3.11.2020 
 


