Zápis z jednání prezidia ASCHK konaného dne 18.6.2019 ve Velkém Rybníku
Přítomni: Ing. R. Klos, Ing. V. Sitter, A. Fiala, MVDr. J. Dražan, Ing. L. Gotthardová CSc. a
B. Políček
Hosté: Ing. H. Civišová Ph.D., E. Rodová
Jednání bylo zahájeno ve 13.00
1. Kontrola zápisů a plnění usnesení
Prezidium konstatuje, že přijatá rozhodnutí jsou průběžně plněna.
2. KMK
B. Políček informoval o průběhu kvalifikačních kol KMK. Předložen seznam přihlášených,
tabulka bodování po 2. kole (viz příloha). Pozitivem a zároveň určitým rizikem je relativně
velký zájem startujících (90 a 100 startů). Do budoucna zřejmě s komisí KMK budeme řešit
buď horní hranici startů, či možné urychlení u starších ročníků, protože při současném nastavení
je velmi obtížné při 100 startech skončit dříve než ve 20.00. Další rizikem vyšší účasti je možné
krácení příspěvků na dopravu. Maximální rozpočet je dán výší dotace zveřejněné v „Zásadách“.
Závěr: kancelář ASCHK bude sledovat a průběžně propočítávat a vyhodnocovat náklady po
jednotlivých kolech.
3. Vyhodnocení ŠP
ČMSCH urguje předání vyhodnocení ŠP za jednotlivá plemena vedená v rámci ASCHK. Zatím
neodevzdala plemena ČT, WP a norik. Ing. Civišová za RPK ČT ročenku finalizuje.
Závěr: B. Políček a Dr. Dražan do konce týdne upozorní svazy které neodevzdaly vyhodnocení
ŠP. Výroční zprávy, které má k dispozici kancelář odešle ČMSCH nejpozději do 21.6.2019
4. SCHČT
Dr. Dražan upozornil na nesplnění požadavku VH ASCHK ohledně souladu stanov ASCHK a
SCHČT.
Závěr: kancelář připraví dopis adresovaný SCHČT a členům kontrolní komise požadující
změnu stanov SCHČT tak, aby byly v souladu se stanovami ASCHK.
5. Hospodaření a žádosti o dotace
B. Políček přednesl návrh na podání žádostí o dotace dle dotačního titulu 9.A. Konkrétně se
jedná o 3 žádostí. Za prvé žádost na semináře, kterou ASCHK podá na konferenci
organizovanou Doc. Jiskrovou v Brně 8.11.2019 na téma „Aktuální otázky v chovu koní v ČR“.
Za druhé na zveřejňování plemenářské práce obsahující vydávání seznamu hřebců, časopisu
Koně, katalogu plemenných hřebců (ČT), plánované ročenky ČT a zveřejňování dat na
internetu. Třetí žádost na pořádání výstav hospodářských zvířat pak bude zaměřena na
předvýběr hřebců 23.-24.2.2019 v Olomouci, výstavu For Horse v Letňanech 4.- 7.4.2019,
mezinárodní šampionát welsh pony a cob 22.6.2019 v Hradci Králové, přehlídku
chladnokrevných plemen konanou v rámci MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevníků
v Horním Jelení 7.-.8.9.2019, přehlídku 3letých klisen a klisen s hříbaty ČT konanou v rámci
finále KMK 13.-15.9.2019 v Písku a mezinárodní výstavu Kůň 2019 konanou v Lysé nad
Labem 20..-.22.9.2019.

6. Různé
Dopis Německo
RPK ČT opakovaně žádá o zaslání dopisu ve kterém se ASCHK ohradí proti veřejnému tvrzení
Dr. Klause Miesnera, že výkonnostní zkoušky v česku jsou podvodem na chovatelích.
Závěr: Dr. Dražan znovu kontaktuje Dr. Miesnera s vysvětlujícím dopisem, který připravila
Mgr. Hanušová. Zároveň jej požádá o osobní účast na závěrečných ZV hřebců ČT 18.9.2019
v Písku, případně o vyslání jiného zástupce FN Zucht.
Chovatelský modu JIS
I tento návrh je „z dílny“ Mgr. K. Hanušové, která navrhla a předběžně projednala možnosti
zhotovení chovatelského modulu v rámci Jednotného informačního systému České jezdecké
federace. V zásadě se jedná o rozšíření zveřejňovaných dat o data chovatelsky zajímavá a
dostupná (plemeno, otec, matka, otec matky, barva, maximální výkonnost v dané disciplíně
atd.) ČJF vytvořila kalkulaci podle níž cena tohoto modulu nepřevýší 100.000,- Kč. Zároveň se
Svaz chovatelů slovenského teplokreveníka rozhodl přispět poměrnou částkou dle počtu
sportujících koní tj. cca 25.000,- Kč.
Závěr: prezidium souhlasí s výší kalkulace, vítá iniciativu PK CS a pověřuje kancelář
k oslovení ostatních teplokrevných plemen, aby i tato (kůň kinský, moravský teplokrevník,
český trakén) se podílela poměrnou částkou na tvorbě modulu
Morgana
Na základě žádostí RPK ČT byl znovu osloven Ing. Tekeljak, autor programu Morgana, který
mimo jiné výrazně ulehčuje výpočet výsledků ZV klisen, hřebců či hřebečků v TO. Souhlasí
s aktualizací či nainstalováním programu na další počítače.
Závěr: prezidium souhlasí s realizací aktualizace dat. Dalším jednáním pověřuje Ing. Civišovou
a B. Políčka, přičemž považuje za výhodné dohodnout co nejužší spolupráci Ing. Tekeljaka a
Ing. Teplého a následné pokud to bude možné i rozšíření programu pro další plemena.
Potvrzování cestovného
Prezidium projednalo změnu formulace „Směrnice na poskytování cestovních náhrad“
schválené na minulém jednání. Nově „služební cestu členovi prezidia schvaluje jiný člen
prezidia, nebo předseda kontrolní komise“.
Dále projednalo dodatek k dohodě členům prezidia a bylo navrženo a odsouhlaseno navýšení
sazeb stravného při pracovních cestách zaměstnanců o 55 % dle přiložené tabulky. Cestovní
náhrady za celý měsíc budou vypláceny v termínu výplaty mezd v měsíci následujícím.
Dohody o provedení práce
Prezidium projednalo pravidla pro uzavírání Dohod o provedení práce a dalších smluv
vyžadujících podpis statutárního zástupce. Smlouvy nesmí podepisovat tajemník, ale dva
členové prezidia, případně jeden člen prezidia s plnou mocí k zastupování ASCHK ČR.
Rozšíření smluv na označování
Prezidium schválilo uzavření smlouvy na zápis klisen a registraci hříbat s hřebčínem HF Nové
Životice za standardních podmínek dle aktuálního sazebníku poplatků.
Jednání bylo ukončeno v 17.30
Zapsal: B. Políček

