Metodika licentace hřebců plemene Shetland pony
K licentaci hřebců plemene SHP je možno přihlásit hřebce splňující tyto podmínky:





věk hřebce od 3 let (počítáno v roce konání licentace)
původ min. 3 generace
splnění růstového standardu dle řádu PK
dobrý zdravotní stav

Každý hřebec musí být na licentaci vybaven těmito doklady:




průkaz koně s platným očkováním dle vakcinačního schéma a povinným veterinárním
vyšetřením platným pro daný rok.
potvrzení o původu
protokol stanovení genetického typu

Datum a místo konání určuje každoročně RPK SHP. Datum a místo konání se majitelé hřebců
dozvědí min. měsíc před licentací prostřednictvím magazínu SHP, časopisu Koně, uvedením v
kalendáři akcí ASCHK a výzvy na internetu.
Komisi pro konání licentace jmenuje a schvaluje rovněž RPK.
Komise pro výběr hřebců je min. tříčlenná nebo max. pětičlenná. V komisi by měl být min. jeden
člen RPK.
Postup přihlášení na licentaci hřebců
- přihlášku podává majitel hřebce nejpozději k datu uvedenému v propozicích a to písemnou
formou (poštou nebo e-mailem) k rukám předsedy RPK.
- pokud majitel hřebce neobdrží týden před konáním licentace připomínky, byl hřebec k licentaci
připuštěn
- poplatek za licentaci určuje pořadatel
- majitel je povinen předložit odpovídající výše uvedenou dokumentaci a dodržet veterinární
předpisy, se kterými byl pořadatelem seznámen
- pořadatel připraví seznam hřebců přihlášených k licentaci
Organizační řád:
- hřebci projdou vstupní veterinární kontrolou
- zahájení, hřebci jsou předvedeni na ruce k nástupu
- komise provede identifikaci a měření přihlášených hřebců
- po přeměření budou hřebci zařazeni podle výšky do kategorií standard a mini
- poté proběhne podrobné hodnocení exteriéru, chodů a charakteru u každého hřebce jednotlivě
- po skončení licentace nastoupí všichni účastníci k slavnostnímu vyhodnocení. Hřebci budou
předvedeni opět na ruce a výsledky vyhlásí předseda komise se stručným hodnocením každého
hřebce
- majitelé nebo jeho zástupce poděkují pořádající organizaci a komisi za uspořádání licentace a
posuzování
- vyhlášením výsledků je licentace ukončena

Bodové hodnocení koní při vyhlášení výsledků není určující pro zařazení hřebce do plemenitby.
Hřebec splňující příslušné bodové hodnocení ještě není automaticky zařazen do plemenitby.
Konečné rozhodnutí o zařazení do plemenitby má RPK, která zasedá v den licentace a odhlasuje

zařazení jednotlivých hřebců do PK. Z tohoto jednání je učiněn zápis, který se spolu s doklady
jednotlivých hřebců posílá na ÚEK do Slatiňan. Po zapsání hřebce do PK, vystavení připouštěcího
rejstříku a zaplacení poplatku za uchovnění hřebce příslušnému chovatelskému sdružení (ASCHK)
má hřebec oprávnění k plemenitbě.
Řád plemenné knihy uvádí, že:
do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění následujících podmínek:
- minimálně 3 generace předků
- stanovení genotypu
- hodnocení exteriéru licentační komisí minimálně 7,1 bodů
- schválení RPK
Po splnění těchto podmínek je hřebci přiděleno číslo v ústředním registru plemenných hřebců
na ÚEK Slatiňany.
Po zaplacení poplatku na ASCHK je hřebec zařazen do PK SHP do oddílu plemenní hřebci.
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