Zápis z jednání řádné valné hromady

spolku Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s., IČ: 00551643,
zapsaný ve složce, L 107 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem U Hřebčince
479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
(dále též jen „spolek“)

Datum konání:

12. 04. 2019

Místo konání:

Kladruby nad Labem, Císařský hostinec

Zahájení:

11.00 hod

Ukončení:

16.00 hod

Za účasti delegátů – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Každý delegát disponuje 1 hlasem – hlasovacím právem

Prohlášení delegátů:
Delegáti - členové spolku prohlašují, že valná hromada byla svolána řádným způsobem.

Popis projednání jednotlivých bodů programu a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku
hlasování:

1.

Prezence:

Prezence proběhla v 10.30 – 11.00 hod.

2.

Zahájení valné hromady

Valnou hromadu společnosti zahájil v 11.15. hod. pan MVDr. Jaroslav Dražan, který přivítal přítomné
hosty i delegáty. Dále konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 79% pozvaných delegátů, a že je
tedy valná hromada schopna se usnášet. Přítomní členové disponují celkem 46 hlasy s tím, že každý člen
má 1 hlas z celkového počtu 58 pozvaných. Konstatoval, že valná hromada byla svolána řádným
způsobem a proti způsobu jejího svolání nikdo z členů nevznesl žádné námitky. Dále seznámil přítomné
s jednacím a hlasovacím řádem.
Přítomné přivítal taktéž Ing. J. Machek za hostitelský NH. Pozval hosty i delegáty na letošní významné
akce tj. Rudolfův pohár a Jezdecký den a výročí 460 let NH.
3.

Volba předsedajícího a pracovních komisí:

Pan MVDr. Jaroslav Dražan navrhl, aby za předsedajícího valné hromady spolku byly zvoleny tyto osoby:
předsedající – Aleš Fiala
zapisovatel – Blahoslav Políček
ověřovatel zápisu – Ing. Josef Holčapek
ověřovatel zápisu – Jiří Zasadil
mandátová komise a skrutátoři - Eliška Rodová, Helena Rohlíková
návrhová komise - Ing. Lenka Gotthardová CSc,, Ing. V. Sitter, MVDr. J. Lysák
Na návrh předsedajícího byl schválen jednací a hlasovací řád.
Pro přijetí návrhu hlasovalo 45 hlasů.
Proti přijetí návrhu hlasovalo 0 hlasů.
Hlasování se zdrželo 1 hlasů.

4.

Zpráva o činnosti a hospodaření

Dr. Dražan na žádost Dr. Staňka o uznání zástupců SCHČT za delegáty odpověděl proč nemohli být
zástupci svazu pozvání jako delegáti, ale jen hosté. Důvodem je včasné nezaplacení členských příspěvků
a zaslání seznamu členů a delegátů. Zmínil vývoj s převzetím PK ČT. Změny kanceláře, přijetí nových
zaměstnanců. Poděkoval odcházející Ing. M. Novákové za práci na časopisu Koně. Žádost o přijetí
SCHČTK nebyla přijata. Dále hovořil o záležitostech projednávaných v průběhu roku na zasedání prezidia.
Například o změnách v legislativě ohledně welfare, označování koní či nákupu hůlkových měr.
Zprávu o hospodaření přednesl B. Políček. Výsledovka za období 1.1.2018 až 31.12.2018 je ve 20ti
kopiích k dispozici na stolech. Celkové náklady byly ve sledovaném období ve výši 11.447.485,36 Kč,
výnosy 11.938.723,52 a hospodářský výsledek je zisk ve výši 461.231,16 Kč. Vzhledem k tomu, že často
dopředu neznáme výši některých příspěvků či dotací je poměrně obtížné správně nastavit rozpočet.
Plánovaný vyrovnaný rozpočet na r. 2018 byl výrazně překročen a proto navrhujeme na r. 2019 a 2020
vyrovnaný rozpočet ve výši 13.915.000,- Kč. Dále navrhuje schválit výši členského příspěvku na r. 2020 ve
výši 100 Kč na člena, podporu svazům, pro které je ASCHK uznaným chovatelským sdružením ve výši 10%
Kč přijatých podpor na vedení PK. Výši dotací poskytovaných z rozpočtu ASCHK v celkové částce do
700.000,- Kč, v případě že by požadované částky překročily tento limit projedná jej prezidium.
Všichni pro hlasování proběhne v usnesení.

5.

Zpráva o výstavách a přehlídkách

Ing. Gotthardová – vítá přítomné jménem prezidia i jménem obce Kladruby n. Labem (starostka)
poděkování všem, kteří organizují jakoukoli akci propagující koně. Děkuje Dr. Horníkovi, nejen za výstavní
činnost a přednáškovou činnost, tedy především výstavy v Pardubicích, kde v letošní m roce díky
dostatečnému prostoru proběhnou šampionáty 3letých klisen ČT, chladnokrevných plemen a shetland
pony. Dále výstavu v Lysé nad Labem, která je více komerčně zaměřená, její výhodou je však vysoká
návštěvnost a velká krytá hala umožňující nejen průběh výstavy i při horším počasí, ale především
organizaci noční show.
Zmiňuje přehlídky odborných svazů
Čeští koně byli např. i na Equitaně v Essenu. Na zahraničních výstavách nás reprezentují obvykle NH a ZH.
V roce 2019 pak budou mít prioritu opět především výstavy v Pardubicích a Lysé nad Labem a je nám
nabídnuta již tradičně účast v německém Brucku na akci Titanen den Renbahn.

6.

Zpráva kontrolní komise

MVDr. František Horník člen komise, přednesl návrh jednacího řádu kontrolní komise a zprávu z kontroly
z 2.4.2019, která proběhal v Písku.
Hlasování o jednacím řádu. Všichni pro.
Kontrola byla provedena za r. 2018.
1.

Byla provedena kontrola minulého zápisu a Zápisu a usnesení z Valné hromady 2018.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pokračovat v jednání s NH Kladruby o modernizaci chovatelské databáze – modernizace
probíhá
Vytvořit komisi po jednání s ČJF na téma předávání sportovních výsledků pro modernizovanou
chovatelskou databází – jednání probíhají
Pracovní využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství nadále trvá a bylo projednáno
s novým generálním ředitelem LČR a.s. a doporučujeme projednat další spolupráci v rámci
chladnokrevných svazů.
Připravit návrh vzdělávání mladých chovatelů – toto probíhá v rámci jednotlivých odborných a
regionálních svazů.
Zveřejnit sazebník poplatků – úkol byl splněn.
Bude-li ASCHK vyzvána k podání žádosti o vedení PK ČT – úkol splněn

Příjmové a výdajové doklady finančních prostředků za období leden 2018 až prosinec 2018, dále
byl zkontrolován stav pokladní hotovosti a valutová pokladna. V návaznosti ke dni kontroly aktuální
stav pokladny souhlasí.
Přijaté a vydané faktury, výpisy z účtů a evidované faktury za r. 2018. Vedení dokumentace bylo
shledáno bez závad.
Analytická evidence výnosů a nákladů dle jednotlivých plemen, pro které je ASCHK „Uznaným
chovatelským sdružením“ je řádně vedena.
Veškerá evidence je vedena průkazně a přehledně.
Kontrolní komise zkontrolovala cestovní náhrady.
V současné době je propláceno cestovné členům prezidia, dále členům Rad plemenných knih,
zaměstnancům, členům kontrolní komise a členům hodnotitelských komisí, kteří jsou určeni
k hodnocení při výstavách, svodech, výkonnostních zkouškách, testacích a závodech.
Kontrolní komise doporučuje vypracovat pravidla na vyplácení cestovních náhrad a odměn za
účast na akcích konaných pod záštitou ASCHK včetně analytické evidence.
Kontrola nákladů proplacených firmám za rok 2018:
Equiservis Konzulent:
Registrace hříbat
894.735,- Kč
Zápis klisny
347.151,- Kč

Zápis klisny mimo svod 77.440,- Kč
Ostatní
3.532,- Kč
Celkem
1.322.858,- Kč
Zemský hřebčinec Tlumačov:
Registrace hříbat
111.882,- Kč
Zápis klisny
33.398,- Kč
Celkem
145.280,- Kč
Ing. Jiří Holík:
Změna majitele koně 3.000,- Kč
Registrace hříbat
93.150,- Kč
Zápis klisny
31.350,- Kč
Zápis kl. mimo svod
9.000,- Kč
Ostatní
5.400,- Kč
Celkem
141.900,- Kč
Karel Růžička:
Registrace hříbat

23.000,.- Kč

8.

Jednotlivé dotační tituly včetně jejich proplácení bylo zkontrolováno při provedení kontroly těchto
dokladů 12.12.2018. Dotace byly získány na základě jednotlivých dotačních titulů a byly
chovatelům řádně a včas vyplaceny.
9. Reklamní plnění od Lesů České republiky bylo kráceno o 20.000,- Kč z důvodu nedodržení umístění
sloganu Koně pro lesy a lesy pro koně na dvou kvalifikačních kolech.
10. K dnešnímu dni není možné zjistit aktuální konečný stav členů jednotlivých svazů (v důsledku
nedodání seznamů členů od jednotlivých svazů). Kontrolní komise doporučuje tajemníkovi ASCHK,
aby projednal s odbornými a regionálními svazy zkrácení termínu pro nahlášení členské základny a
zaplacení členských příspěvků do konce února daného roku. Tento termín bude také zveřejněn
v časopisu Koně do konce roku 2019.
11. Základní evidence týkající se průkazů koně, registrace hříbat, zápisy klisen a hřebců je vyřizováno
průběžně v kanceláři ASCHK. Průkazy staršího data, které ještě chovatelům nebyly vydány se řeší
individuálně s Ing. Hurtíkovou, tajemnicí SCHČT.

7.

Vystoupení hostů

Ing. Z. Majzlíková ředitelka České plemenářské inspekce přednesla prezentaci na téma „Kontrolní činnost
v chovu koní“, během které upozornila především na nejčastěji se vyskytující pochybení chovatelů.
Upozornila na to, že má vejít v platnost nové nařízení EK, které se bude týkat i Šlechtitelských programů a
Řádů PK. Dále upozornila na změnu správního řádu, který sjednocuje sankce pro FO i PO. Zmínila celkové
množství kontrol, nejčastější důvody porušení zákona 154/2000 Sb. atd.
Přednesla návrh požadavků na ŠP, který by měl do budoucna sloužit jako osnova pro tvorbu ŠP dle
nařízení EK 1012/2016.
Ing. A. Dvořáková vedoucí ÚEK Slatiňany přednesla prezentaci na téma zootechnické osvědčení tj. nový
doklad, který bude dle nařízení 1012/2016 povinný vystavovat od dubna 2021.
Ing. J. Stehlík předseda ASZ. Zmínil jednání o přístřešcích (krytu) na pastvinách. Dále zmínil stálý tlak na
navyšování zatížení VDJ a zatím se daří udržet koně v podmínkách agro-envi, pasení. ASZ podporuje
zastropování plateb (omezení plateb pro velké holdingy). Stejně tak podporuje, aby malé podniky
nemusely prokazovat podíl zemědělské produkce pro uznání dotací. Vnímá chovatele koní jako součást
zemědělské veřejnosti a doufá v další dobrou spolupráci.
Ing. Karel Kratochvíle – ředitel ZH Písek. Informoval o průběhu stavebních prací na kolbišti, tribuně a věži
rozhodčích v areálu ZH. Stavební práce budou dokončeny ke konci dubna. Obává se problému
s kolaudací tribuny kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům 5 čtverečních metrů.

Ing. David Olejníček – ředitel ZH Tlumačov. I v ZH Tlumačov proběhne celá řada akcí. Chovatelský den
29.6., soutěže vozatajské, jezdecké včetně KMK.

8.

Vyhodnocení ŠP jednotlivých odborných svazů pro které je ASCHK UCHS

Za jednotlivá plemena představili vyhodnocení ŠP:
ČMB – Ing. Václav Ročeň
N a SN – MVDr. František Horník
HF – Ing. V. Jeníkovská – prezentace
ČSP – Aleš Fiala – hodnocení ŠP
WP – Anna van Vuurenová hodnocení ŠP
MH – L. Novotný – hodnocení ŠP prezentace
SHP – R. Žimulák – hodnocení ŠP
IC – K. Válová
Osli – Mgr. Ing. M. Žižlavská
ČT - B. Políček
Arabský kůň – Ing. Jan Navrátil

9.

Volby

Přepočítán počet přítomných – 46 delegátů je přítomno
Na funkci předsedy kontrolní komise:
MVDr. František Horník
Pro 30 platných hlasů.
Proti 4
Václav Bohdaský
Pro 8
Závěr většinou hlasů byl zvolen MVDr. F. Horník.

10. Diskuse
Josef Král – informoval o činnosti komise pro podporu chladnokrevných koní. Spolupráce s lesnickou
školou Křivoklát. Realizován týdenní kurz na svazkování dřeva pro traktor. Výstupem kurzu je certifikát. Na
základě tohoto kurzu bychom chtěli, aby se kůň stal součástí učebních osnov mechanizátora lesnické
výroby.

JUDr. Ing. J. Staněk CSc. – dodržování stanov ze strany prezidia a náplň časopisu koně. Prezidium opět
porušilo stanovy. Účast našich delegátů nebyla umožněna na základě rozhodnutí prezidia. Členství trvá.
Požádal jsem 8.4. prezidenta o vysvětlení. Bylo mi sděleno, že na základě čl. 7 nemáme nárok na účast.
Peníze jsme odeslali 2.4. Členství trvá a trvají členská práva na kterých jsme byli ošizeni. Nedovedu si
představit horší pochybení člena orgánu ASCHK, nežli porušení vlastních stanov.
Náplň časopisu KONĚ – mám za to, že chovatele zajímá nejen plemenářská práce, ale i vnitrosvazová
činnost. Bylo mi odmítnuto otisknout článek hodnotící situaci ve svazu SCHČT. Žádá o hlasování.
Ing. J. Navrátil – problematika koně jako hospodářského zvířete a pozvánka na MČR v orbě, které se letos
bude konat 5.10. v Přísnoticích u Brna. Upozorňuje na nebezpečí diskusí na téma, zda kůň je, nebo není
HZ. Kůň prostě jednoznačně je hospodářským zvířetem.
Aleš Fiala – zařazení kategorie malých koní do ČJF. Toto je v usnesení poslední konference ČJF. Dalším
krokem je zavedení chovatelského modulu do jednotného informačního systému ČJF pro všechny koně.
Pro – 39
Zdržel se – 7
B. Políček – seznámil přítomné s návrhem jednacího řádu. Tento řád byl schválen prezidiem 28.3.2019.
R. Skřivan – se chce vyjádřit k ŠP ČT. V tomto řádu chybí první odstavec. My bychom měli být pyšní na
našeho českého teplokrevníka. p. Skřivan žádá, aby ASCHK nenominovala Ing. Klose, Ing. Holíka a K.
Růžičku na akce SCHČT.
Ing. P. Galatík – nabízí všem, kdo mají úctu k tradicím členství ve SCHMT
Ing. I. Karbusický – reaguje na připomínku Ing. Navrátila.
11. Závěr
Usnesení Valné hromady ASCHK ČR z.s., konané dne 12.4.2019 v Kladrubech nad Labem.
Valná hromada bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)

zprávu o činnosti ASCHK ČR za rok 2018
zprávu revizní komise
zprávu o výstavách
zprávu o činnosti jednotlivých svazů

Valná hromada ukládá prezidiu:
5) pokračovat v přípravě Jednacího řádu pro chovatele podílející se na ŠP
Valná hromada ukládá odborným svazům sdruženým v ASCHK:
6)
7)

Připravit návrh systému vzdělávání členů RPK
Projednat a přijmout Jednací Řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech

VH schvaluje:
8)

Zprávu o hospodaření za r. 2018, rozpočet na r. 2019 a 2020, členský příspěvek na r. 2020 ve výši
100,- Kč a VH dále všem sdruženým svazům ukládá zaslat do konce března 2020 seznam členů,
členské příspěvky a seznam delegátů na VH.
9) Podporu odborným svazům ve výši 10% - Kč z celkového objemu dotací na danou PK.
10) Výši dotací poskytovaných chovatelům z rozpočtu ASCHK ČR, a to: inseminace do 1.000,- Kč
(všem PK mimo ČT), ověření původu po inseminaci do 1.000,- Kč a akcelerační program do
5.000,- Kč (všem PK mimo GZ), přičemž celkové náklady by neměly přesáhnout celkem 700.000,Kč
11) Jednací řád Kontrolní komise

Valná hromada volí:
12) Do funkce předsedy kontrolní komise MVDr. Františka Horníka
pro : 46
proti: 0
zdržel se: 0

Na dotaz předsedajícího valné hromady delegáti konstatují, že nemají žádné připomínky k průběhu valné
hromady.
Nato se předsedající valné hromady rozloučil s přítomnými, poděkoval jim za účast a valnou hromadu
prohlásil v 15.30 hodin za skončenou.

Přílohy:
1)

Listina přítomných

Předsedající valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu tímto prohlašují, že tento zápis o valné
hromadě je úplný a pravdivý a že věrně zachycuje průběh valné hromady společnosti konané dne 12.
dubna 2019. Zápis byl pořízen v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

V Kladrubech nad Labem, dne 12. dubna 2019

………………………………
Zapisovatel

……………………………………………….
ověřovatel zápisu

……………………………………………….
ověřovatel zápisu

…………………..……………………………….
předsedající valné hromady

