
 
                                            Zápis z jednání Rady plemenné knihy Irish Cob 
 
přítomni: Kvisová, Válová, Pihávková 
 
RPK se na svém jednání dohodla na následujícím:  
 
1) S okamžitou platností využívat pro plemennou knihu IC v ČR anglický ekvivalent Irish Cob 
Studbook Czechia – zkratka „ICS CZ“ .  
Tato zkratka je pro naše zahraniční partnery jasná s srozumitelná a rádi bychom, aby se do budoucna 
stala používanou i mezi našimi chovateli..  
 
2) RPK schvaluje a předává předsednictvu spolku k projednání návrh nově vypracovaného Řádu 
plemenné knihy, Šlechtitelského programu, Finančního řáda a Zkušebního řádu Irish Cob.  
Pokud předsednictvo ICCR z.s. nebude mít připomínek, tyto dokumenty budou předsedkyní RPK 
předány ASCHK z.s. k schválení a předání na MZe ČR.  
 
3) Po vzájemné dohodě udělovat „titul“ „TRADICNI IRISH COB“ všem hříbatům narozeným z rodičů, 
kteří absolvovali svod IC a získali 1. nebo 2. premii, v jakékoliv PK IC.  
 
4) Schválila podobu nových průkazů (pasů), potvrzení o původu a certifikátů vydávaných pro Irish Cob 
v ČR.  
V nových průkazech budou mimo jiné fotografie koní.  
Nově registrovaným koním do ICS CZ budou vydávány certifikáty po vzoru zahraničních PK IC.  
 
5) Na návrh pana Políčka z ASCHK z.s. prosíme předsednictvo ICCR z.s. o vytvoření písemné dohody 
mezi ICCR z.s. a ASCHK z.s. s vymezením pravomocí obou spolků a vzájemných finančních toků při 
vedení PK a realizaci ŠP.  
 

6) Děkujeme našim kolegům z ICS NL za předání kompletní databáze koní plemene IC v rukou českých 
majitelů a registrovaných v této PK  
Zároveň děkujeme našim holandským kolegům za podporu a pomoc v nelehkých začátcích důsledné 
reformy ICS CZ.  
 
7) Předsedkyně informovala RPK o již navázané spolupráci s americkou laboratoří Animal Genetic.  
Naši kolegové z ICS NL nám poskytli databázi DNA koní registrovaných v ICS NL pro ověřování původu, 
za což jim také děkujeme.  
 

8) RPK vyjednala s ASCHK z.s. možnost využívat pro zápis hříbat oprávněných osob - Dr. Mullera a Dr. 
Havelku. Čipování a popis hříbat bude pro chovatele IC u těchto pánů bez dalších finančních nákladů 
(chovatelé nebudou těmto pánům platit cestovní náklady).  
Formulář k hlášení narození hříběte bude vytvořen na webu www.irishcob.cz 
Cena za průkaz ICS CZ je stanovena na 800 Kč (platit bude chovatel dobírkou při obdržení průkazu). 
 

8) RPK důrazně upozorňuje chovatele, že se v ČR množí nešvar, kdy majitelé hřebců, kteří nejsou 
zapsáni v ICS CZ, ale mají pouze zahraniční licenci, vydávají majitelům pokrytých klisen „české“ 



připouštěcí lístky (tzv. „připouštěcí rejstřík“ obdrží sice každý hřebec se zahraniční licencí, vyplnění 
tohoto rejstříku je pro něj povinné, ale takový hřebec smí na území ČR připouštět POUZE na základě 
zahraniční licence.) 
 Upozorňujeme majitele klisen, že „český“ připouštěcí lístek u těchto hřebců nezakládá skutečnost 
vydání dokumentace o plemenné příslušnosti hříběte IC u PK v ČR, ale ani u ICS NL!   
Pokud budete chtít pro své hříbě průkaz (pas) ICS CZ tak otec hříběte MUSÍ být zapsán v ICS CZ a mít 
oprávnění k plemenitbě pro daný rok!  
Majitelé hřebců se zahraniční licencí si mohou zažádat o zápis/registraci dle pravidel v  ŘPK ICS CZ.  
Připouštěcí lístek vždy musí být vydaný institucí u které budete žádat o průkaz hříběte a oba rodiče 
musí být zapsáni/zaregistrováni v dané PK.  
 

9) RPK žádá předsednictvo ICCR o zajištění areálu na podzimní svody IC, ideálně koncem září 2020.  
Zároveň prosíme předsednictvo ICCR z.s. o maximální součinnost při zajištění zahraničních 
posuzovatelů, zejména ve vztahu k stále nepříznivé situace omezení volného pohybu osob po EU.  
 

Předsedkyně RPK dále seznámila členy RPK s tím, že v souvislosti s uskutečňovanými změnami je ve 
velmi intenzivním kontaktu s  tajemníkem ASCHK z.s., ředitelkou UEK Slatiňany, ICS NL a vedením 
ICCR z.s..  
RPK by ráda touto cestou poděkovala všem jmenovaným za perfektní spolupráci a výraznou pomoc 
při rekonstrukci ICS CZ.  
 
Dne 6.6.2020 
 
 
Zapsala: Válová 
Ověřil: Kvisová 
 
 


