Zápis z jednání kolegia zástupců ASCHK ČR konaného dne 13.12.2018 ve Velkém Rybníku
Přítomni: viz. prezenční listina
Jednání bylo zahájeno ve 14.15
1) Zpráva o činnosti prezidia
Dr. Dražan zrekapituloval činnost ASCHK ČR. Vypíchl relativně úspěšnou organizaci výstav
a chovatelských soutěží. Dále zmínil závěry ze schůzky s ministrem zemědělství Ing.
Tomanem. Jsme silným partnerem MZe. S převzetím PK ČT přijatá i nová zaměstnankyně
Helena Rohlíková. Problematika vyhodnocování v rámci PK ČT chybí část dat. Jednání
s ČMSCH – předběžná dohoda na plošném ověřování původu a výpočtu plemenných hodnot.
Nabídka na využití možností tzv. SNP chipů, které mají kromě ověření původu možnosti
především v dědičnosti určitých konkrétních vlastností
Kontrolní komise - jednání proběhlo včera. Předal slovo Dr. Horníkovi. Z hlediska úkolů
proběhla kontrola dotačních titulů. Veškeré podklady jsou v pořádku. V současné době probíhá
příprava na vyplácení. Pokud se týká dohledání průkazů koní. V současné době je opět vše
v pořádku na ASCHK nejsou žádné zadržované, nebo nevydané Pkoně. Kontrola smlouvy
s Equiservisem a porovnání finančního plnění s jednotlivými ostatními osobami. Smlouvy jsou
ve stejné výši. Žádný smluvní partner není zvýhodněn. Vznikla otázka členství v SCHČT a
v např. oblastních svazech. Tuto situaci neovlivníme a pokud bude SCHČT řádně fungovat
situace se jistě narovná. Dalším bodem byli Stanovy SCHČT a stanovy ASCHK a jejich
součinnost. Stanovy SCHČT v několika konkrétních bodech zcela neodpovídají stanovám
ASCHK. Závěrem tedy je upravit stanovy SCHČT do souladu se stanovami ASCHK. Kontrolní
komise konstatovala že RPK ČT byla zvolena v rozporu se stanovami, avšak po jednání se
SCHČT došlo ke konsenzu v tom smyslu, že současná RPK bude fungovat minimálně do příští
konference SCHČT.
Pokračoval Dr. Dražan – výstava v Brně zrušena, resp. účast ASCHK na pořádání této akce.
Důvodem je především nevhodný termín konání.
p. Skřivan – pochválil současné vedení SCHČT i ASCHK za organizaci KMK, přehlídky
3letých klisen v Pardubicích a termín Körungu (předvýběru) hřebců do plemenitby.
A. Fiala – souhlasí s tím co řekl p. Skřivan. Jako prezidium jsme oslovováni zástupci
všestrannosti. Organizace je však velmi náročná. Na druhou stranu jezdci a majitelé koní pro
všestrannost mohou testovat své koně i v disciplínách skok a drezura. Do 22.11. jsme měli
obdržet termíny na akce ze strany SCHČT. Zatím jsme neobdrželi o místě a termínech budeme
nadále jednat. Předvýběr hřebců v Olomouci bude poprvé společně v termínu 22.-24.2.2019.
Zajistíme příspěvky na dopravu.
2) Zpráva o hospodaření
Přednesl B. Políček. Letošní rok bylo relativně problematické naplánovat rozpočet. A to
především ze 2 důvodů – změny sazebníku poplatků a od 2. pololetí přijetí PK ČT. Žádali jsme
standardně o dotační tituly na vedení PK, výstavnictví, zveřejňování výsledků plemenářské
práce, zkoušky výkonnosti, genetické zdroje. Z našich zdrojů pak budeme nadále proplácet
příspěvky na akcelerační programy jednotlivých plemen, inseminaci, ověření původu,
příspěvky odborným svazům a pořadatelům ZV.
3) Plán akcí na r. 2019
První předvýběry hřebců ČT 23. a 24.1. v Tlumačově a v Písku
Předvýběry hřebců ČT a ostatních plemen 22. - 24.2.2019 v Olomouci
Výstava For Horse 4.-7.4.2019 v Letňanech

Výstava „Koně v akci“ 24.-25.8.2019 Pardubice
Výstava „Kůň“ 20.-22.9.2019 v Lysé nad Labem
Diskuse k výstavě v Brně, zdali se zúčastnit. Prezidium rozhodlo se neúčastnit. Naopak
podporujeme účast v Letňanech
Ing. Olejníček – za ZH Tlumačov budeme v r. 2019 podporovat účast v Letňanech nikoli
v Brně.
4) Různé
Equitana 2019 - Ing. Gotthardová informovala o plánované účasti Svazu chovatelů koní
kinských (spolu s dalšími partnery) na výstavě Equitana v termínu 8. – 17.3.2019.
Dopis p. Skřivana - p. Skřivan předal prezidiu dopis na podporu našich původních kmenů a
zachování jejich významu především v ZH.
Plošné ověřování původu – zástupci svazů byli informováni o předběžném záměru zavést
plošné ověřování původu. ČMSCH nabízí možnost využití nové metody tzv. SNP chipů.
Zavedení musí být projednání s MZe (resp. jeho možná finanční podpora), další podrobnosti
s ČMSCH a musí být schváleno VH ASCHK.
Příští jednání předběžně 28.3.2019 ve Velkém Rybníku. VH pak 12.4.2018 v Kladrubech
nad Labem.
Současná situace v ASCHK – diskusi otevřel Aleš Fiala – otázku různých článků které
pomlouvají vedení ASCHK a tázal se jednotlivých přítomných, jak vidí situaci v SCHČT.
Dr. Vítů nabádá spíše k opatrnosti. Chovatelé se zatím dostatečně nezorientovali v situaci.
V podobném duchu se vyjádřili i např. J. Zasadil a p. Rédl. Většina oceňuje p. Motyginovou
jako profesionálku, která je však v některých ohledech poněkud jednostranně orientovaná.
Jednání bylo ukončeno v 17.00
Zapsal: B. Políček

