Zápis z jednání prezidia ASCHK konaného dne 21.5.2019 v Hradištku p. Medníkem
Přítomni: Ing. R. Klos, Ing. V. Sitter, A. Fiala a B. Políček
Omluveni: MVDr. J. Dražan, Ing. L. Gotthardová
Jednání bylo zahájeno ve 12.00
1. Kontrola zápisů a plnění usnesení
Prezidium konstatuje, že přijatá rozhodnutí jsou průběžně plněna.
2. Aktuální informace k ŠP ČT a projednání požadavků SCHČT
Jednání prezidia předcházelo společné jednání prezidia se zástupci ČMSCH a MZe na kterém
bylo sděleno, že ŠP ČT podaný ASCHK prozatím nebyl schválen.
Prezidium dále projednalo jednotlivé záležitosti týkající se PK ČT:
Komise v TO – prezidium souhlasí s návrhem předsednictva SCHČT na obsazení komisí v TO
Písek a Tlumačov. Zároveň souhlasí s žádostí ŠCHK Kubišta o přesun termínu třídění v TO
Měník na 30.5.2019. Vzhledem k rozdílným představám provozovatele a svazu na obsazení
komise a velmi krátké době na rozhodování schvaluje prezidium komisi ve složení Doc. Ing. I.
Jiskrová, p. Tvarůžek a Ing. P. Rydval.
Zápisy klisen – prezidium souhlasí s usnesením konference SCHČT a návrhem RPK ČT
ohledně zápisů klisen. Zápisy klisen do PK ČT budou moci provádět pouze zástupci firmy
Equiservis konzulent a Stanislav Hošák.
Registrace hříbat – prezidium naopak nesouhlasí s požadavkem a usnesením konference
SCHČT na omezení registrací hříbat pouze na pracovníky firmy Equiservis konzulent.
Označení považuje za technickou záležitost a dává přednost možnosti výběru pro chovatele,
koho na tento úkon pozve. Finanční podmínky jsou shodné pro všechny smluvní partnery
provádějící označování i pro chovatele.
Příspěvek svazu – SCHČT požádal o poskytnutí zálohy na finanční příspěvek odbornému
svazu, obvykle poskytovaný sdruženým odborným svazům na konci kalendářního roku.
Závěr: prezidium zamítlo tento požadavek. V současné době nelze přesně predikovat
hospodářský výsledek a příspěvky svazům jsou poskytovány pouze v případě kladných
výsledků hospodaření.
Změna smlouvy na pořádání ZV – na základě požadavku RPK ČT schvaluje prezidium
shodnou výši podpory pro pořadatele ZV všech plemen na 3000,- Kč. Dříve byly vypláceny
2.000,- Kč pokud ZV absolvovalo do 10 klisen a 4.000,- Kč nad 10 klisen.
Seznam hodnotitelů – prezidium se ztotožňuje s návrhem RPK ČT na tvorbu „seznamu
hodnotitelů“ a v souladu s usnesením RPK pověřuje jeho vyhotovením Ing. H. Civišovou PhD.
3. Modernizace databáze a jednání s ČJF
Dle informací od Ing. Teplého má modernizace drobné zpoždění a je stále ve fázi testování
v rámci ÚEK.
Se zástupci ČJF je předběžně domluvená schůzka v červnu, tedy v době, kdy bude jmenován
nový generální sekretář. 2 hlavní témata jednání jsou ročenka sportovních koní a chovatelský
modul v systému JIS.

4. Požadavky na finanční kompenzace
Prezidium schvaluje poplatek ve výši 12.100,- Kč na reklamu otištěnou v knize D. Gregora a
Ing. J. Machka „Starokladrubští koně ve světě“. Křest knihy proběhne 25.5. v Kladrubech nad
Labem a zúčastní se jej Dr. Dražan.
Spolek chovatelů koní Valašska požádal o příspěvek na stužky na tradiční chovatelskou výstavu
Valašska spojenou se soutěžemi chladnokrevníků a pony. Prezidium schvaluje příspěvek ve
výši 3.000,- Kč.
5. Nákup notebooku pro Ing. Civišovou
Prezidium schvaluje nákup notebooku pro novou zaměstnankyni Ing. H. Civišovou PhD.
Nákupem pověřuje kancelář ASCHK.
6. Různé
Směrnice na poskytování cestovních náhrad - ekonomka E. Rodová předložila prezidiu ke
schválení Směrnici na poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách. Prezidium bylo
s tímto návrhem seznámeno v předstihu elektronicky. Na místě pak byla směrnice schválena a
přítomnými podepsána. Její znění je přílohou tohoto zápisu.
Žádost Doc. Ing. I. Jiskrové o poskytnutí datových podkladů ke studijním účelům.
Prezidium souhlasí s poskytnutím dat požadovaných na ÚEK. O rozsahu poskytovaných dat
bude informována kancelář ASCHK.
Nabídka firmy OSMost s.r.o. na různé typy mycích reklamních houbiček. Závěr: prezidium
prozatím neschvaluje žádnou z nabídek. Kancelář ASCHK požádá o další možnosti. Zajímavá
je nabídka ve tvaru podkovy.
Jednání bylo ukončeno v 16.00
Zapsal: B. Políček

