Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, konaného dne 1.12.2006 v Poslanecké sněmovně PČR

Přítomni: Ing. Karel Kratochvíle, MVDr. Jaroslav Dražan, MVDr. František Horník, Miloslav Perníček, Blahoslav Políček
omluvena: Ing. Lenka Gotthardová Csc.

	Plnění usnesení z předchozích jednání

referáty z cest dle zápisu z 1.11.2006 a plnění usnesení VH konané dne 12.5.2006
Jednání sněmovny společenstev Agrární komory ČR. Zúčastnil se Dr. Horník. Na jednání stručně představil ASCHK, naše záměry a cíle.
Dr. Dražan – díky členství v AK se nám podařilo např. prosadit do usnesení jednání COPA/COGEKA rezoluci o zachování dotací 2.A (udržování a zlepšování gen. Potenciálu HZ)

Verona. Zúčastnil se Dr. Dražan, R. Nachtigal a Ing. V. Kutilová. Na pozvání Italského svazu chovatelů haflingů na jednání Evropského svazu chovatelů haflingů. Výstava Fieracavalli je velká a porovnatelná s Equitanou. 3.500 koní z toho na 400 haflingů, 150.000 návštěvníků. Italský haflingský svaz kladl důraz na všestranné využití haflingů. Nabízí spolupráci – pozvání na hodnocení koní na výstavě, možnost výměny plemenných hřebců. 

Vyhodnocování KD – nový software KODUK. ČJF navrhuje používat místo licencí Průkazy koně. Dr. Dražan – z jednání v Bruselu vyplývá, že Pkoně má jednak pevně stanoveno co musí obsahovat a v jaké formě, a proto by se mělo prověřit, zda vlepování licenčních známek není v rozporu s jeho využitím (náhrada licence koně). Navrhuji, aby tuto záležitost prověřil Ing. Machek u odpovídající organizace v rámci EU.  
p. Perníček – ASCHK by měla ČJF informovat a ČJF by tento problém měla konzultovat s ÚE a MZe.

Dr. Horník – veterinární podmínky pro přemisťování koní v r. 2007. Nesouhlasí s podmínkami dohodnutými při jednání na MZe ani dle usnesení UCHS.
Závěr: prezidium pověřuje Dr. Horníka k pokračování jednání o veterinárních podmínkách především se SVS.

Projednáno plnění usnesení VH. Na jednání kolegia přednesou plnění členové prezidia:
výstavy Ing. Gotthardová, strategii Ing. Kratochvíle, konferenci Dr. Dražan, propagační materiály B. Políček, veterinární podmínky Dr. Horník.

	Příprava kolegia

Kolegium zástupců se bude konat 11.1.2007 od 11.00 ve Slatiňanech. Prezidium se bude konat 10.1. od 17.00. Místo a nocleh pro prezidium zajistí Políček.

	Hospodaření

B. Políček seznámil přítomné s předběžnými výsledky hospodaření. Vzhledem k příznivým informacím z MZe a až nezvykle vysokému proplácení dotací bude ASCHK za r. 2006 hospodařit zřejmě s mírným ziskem. 

4. Různé
Propagační film – byla promítnuta první pracovní verze.
Připomínky: vynechat scény dívek s krátkými rukávy, v scéně vypalování hříbat vynechat místo kde vyšlehne plamen. Naopak doplnit ukázky drezúry a skoku.
Film Lysá – pokud je to možné doplnit krátký komentář.

Zapsal: Políček

