
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:   27. 04. 2018 

Místo konání: Kladruby nad Labem, Císařský hostinec 

Zahájení:   11.00 hod 

Ukončení:   15.30 hod 

 

 

 

Za účasti členů – viz příloha č. 1 tohoto zápisu 

Každý člen disponuje 1 hlasem – hlasovacím právem 

   

 

 

 

Prohlášení členů: 

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 10.00 – 11.00 hod. 

 

2. Zahájení valné hromady 

Valnou hromadu společnosti zahájil v 11.15. hod.  pan MVDr. Jaroslav Dražan, který konstatoval, že na 

valné hromadě jsou přítomni členové spolku, a že je tedy valná hromada schopna se usnášet. Přítomní 

členové disponují celkem 60 hlasy s tím, že každý člen má 1 hlas (74% delegátů). 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. 

3. Volba předsedajícího a pracovních komisí: 

Pan MVDr. Jaroslav Dražan navrhl, aby za orgány 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, Zdeňka Prášková  

návrhová komise -  Ing. Lenka Gotthardová CSc., RNDr. Petr Dvořák  

 

Na návrh předsedajícího byl schválen jednací a hlasovací řád. 

 

 

Pro přijetí návrhu hlasovalo 60 hlasů. 

Proti přijetí návrhu hlasovalo 0 hlasů. 

Hlasování se zdrželo 0 hlasů. 

 

 

4. Zpráva o činnosti a hospodaření  

Zprávu o činnosti přednesl Dr. Dražan. Zrekapituloval především průběh jednotlivých jednání prezidia 

ASCHK a plnění usnesení minulé VH. Jedním z důležitých úkolů bylo pověření prezidia dopracovat 

možnost vzniku samostatné obchodní společnosti vlastněné ASCHK. Daňový poradce a pan ………….. 

který problematiku zpracovává pro Svaz chovatelů ovcí a koz nám po prostudování podkladů nakonec 

založení společnosti nedoporučil. Hlavní důvod, který nás motivoval k tomuto kroku – možnost placení 

DPH nám doporučil řešit jiným způsobem.  

Hlasování – Má ASCHK pokračovat v aktivitách směřující k založení vlastní obchodní společnsoti? 

Nepokračovat – 59 

Zdržel se 1 

Závěr: Záměr založení vlastní obchodní společnosti je odložen a nebude se realizovat. 

Spolupráci s Doc. Vostrým na vyhodnocování šlechtitelské práce jejíž výsledek bude přednesen. Časopis 

Koně, jehož úkolem je zveřejňovat chovatelské výsledky vychází pravidelně a mnoho práce na jeho 

realizace odvádí Ing. M. Nováková. Rovněž i jí chci za tuto práci poděkovat, protože sám jako člen 

redakční rady vím, jaké někdy časové tísně ji autoři připravují. Jistě jste zaznamenali, že se objevují 

periodicky stálí autoři, kteří zachraňují informovanost Vás členů a příjemců časopisu. Autoři pracují bez 

nároku na honorář a my jim můžeme jen veřejně poděkovat a těšit se, že budou přispívat i nadále. Ostatní 

si dovolím vyzvat, aby si někdy našli čas a zajímavosti či informace co se děje např. v jejich svazu přenesli 

na papír nebo mail a zaslali. Zároveň byla rozšířena redakční rada o  Ing. Jana Navrátila CS. a Václava 

Štěrbu.  



Z prezidia z osobních důvodů odstoupila Ing. Martina Kosová Ph.D. Prezidium na její místo navrhuje 

dovolit Aleše Fialu, předsedu SCHČSP a předsedajícího dnešní VH.  

V letošním roce byly ASCHK doručeny 2 žádosti o přijetí - Národní pony společnost reprezentovaná I. 

Lewingerovou a R. Hamoudovou mimo jiné např. organizuje seriál LRP a podílí se na organizaci výstav. 

Kolegium doporučuje přijetí této společnosti jako čestného člena (není chovatelským svazem). 

Hlasování pro přijetí 56, proti 2, zdrželi se 2 

Závěr: Národní pony společnost byla přijata za čestného člena ASCHK 

Poněkud složitější je situace u druhého svazu, který žádá o přijetí, a to Svazu chovatelů českého 

teplokrevného koně. Kolegium jeho přijetí nedoporučuje a navrhuje je odložit minimálně do doby nežli 

bude vyjasněna situace okolo Svazu chovatelů českého teplokrevníka. 

Hlasování o nepřijetí pro 57, zdrželi se 3. 

Závěr: Svaz chovatelů českého teplokrevného koně nebyl přijat za člena ASCHK. 

Finanční náklady našich chovatelů – řešit s novou smlouvou s Equiservisem, Bude rozvedeno dále. Co se 

týká výstavnictví i to bude řešeno podrobněji Ing. Gotthardovou, nicméně začínáme pracovat na 

účasti na Národní výstavě hospodářských zvířat, která proběhne v Brně v termínu 10.-14.5.2019.  

Na závěr Dr. Dražan u příležitosti životních jubileí poděkoval Ing. Karlu Kratochvílemu za dlouholetou 

činnost, kterou pro koně a chovatele v ČR vykonal a předal mu dárkový koš. Podobný dárkový koš 

předal v nepřítomnosti Ing. Stanislavu Hošákovi. 

 

 Zprávu o hospodaření přednesl B. Políček. Výsledovka za období 1.1.2017 až 31.12.2018 je ve 20ti 

kopiích k dispozici na stolech. Celkové náklady byly ve sledovaném období ve výši 7.504.542,60 Kč, 

výnosy 7.811.823,00 a hospodářský výsledek je zisk ve výši 307.280,40 Kč. Vzhledem k tomu, že často 

dopředu neznáme výši některých příspěvků či dotací je poměrně obtížné správně nastavit rozpočet. 

Plánovaný vyrovnaný rozpočet na r. 2017 byl naplněn a proto navrhujeme na r. 2018 a 2019 vyrovnaný 

rozpočet ve stejné výši 7.645.000,- Kč. Dále navrhuje schválit výši členského příspěvku na r. 2018 ve výši 

100 Kč na člena, podporu svazům pro které je ASCHK uznaným chovatelským sdružením ve výši 40,- Kč 

na koně v PK a výši dotací poskytovaných z rozpočtu ASCHK v celkové částce do 500.000,- Kč.  

 

5. Zpráva o výstavách a přehlídkách 

Ing. Gotthardová – poděkování všem, kteří organizují jakoukoli akci propagující koně. Zmínila velkou 

konkurenci ostatních sportů a virtuální reality a velmi záslužnou činnost především těch, kdo se snaží ke 

koním přivést děti. Dále rekapitulovala výstavy, na jejichž pořádání se podílela ASCHK, případně 

sdružené svazy. tedy především výstavy v Pardubicích, kde v letošní m roce díky dostatečnému prostoru 

proběhnou šampionáty 3letých klisen chladnokrevných plemen, haflinga 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 Grüne woche v Berlíně. Na zahraničních výstavách nás reprezentují obvykle 

NH a ZH.  

V roce 2018 pak budou mít prioritu opět především výstavy v Brně, Pardubicích, Lysé nad Labem a je 

nám nabídnuta již tradičně účast v německém Brucku na akci Titanen den Renbahn.  

 

 



6. Zpráva revizní komise 

MVDr. František Horník člen revizní komise, přednesl zprávu z kontroly z 27.3.2018, která proběhal v Písku. 

Kontrola byla provedena za r. 2017. 

 

1. Byla provedena kontrola minulého zápisu a Zápisu a usnesení z Valné hromady 2017.  

  

1) dopracovat návrh na zřízení obchodní společnosti ASCHK pro oblast inovací a chovu koní a 

návrh předložit na jednání kolegia ASCHK ČR – vzhledem k jednání, která proběhla nebylo 

doporučeno projekt realizovat 

2) Pokračovat v jednání s NH Kladruby o modernizaci chovatelské databáze – úkol trvá 

3) Vytvořit komisi po jednání s ČJF na téma předávání sportovních výsledků pro modernizovanou 

chovatelskou databází – úkol trvá 

4) Vytvořit komisi pro podporu pracovního využití chladnokrevných koní s cíli které navrhl ve svém 

příspěvku p. Josef Král – komise vytvořena, p. Král je předsedou 

5) Změnit ve stanovách formulaci odst. 10 bodu 4. – vypustit slovo „doručenou“ a nahradit slovo 

„členům“ slovem „delegátům“. Zůstává tedy text „Valná hromada se svolává pozvánkou 

zaslanou všem delegátům ASCHK ČR z.s. na poslední známou adresu, a to minimálně 10 dnů 

před termínem konání VH“ – provedeno, změna zanesena v rejstříku 

6) Projednat zpřísnění vydávání oprávnění k plemenitbě hřebců – ke zpřísnění komise nevidí 

důvod, spíše doporučuje lepší dodržování, případně změnu Řádu PK jednotlivých plemen 

7) dotace poskytované z rozpočtu ASCHK (Akcelerační program, inseminace, ověření původu) – 

splněno, vyplaceno celkem 372.000,- Kč 

 

 

2. Příjmové a výdajové doklady finančních prostředků za období leden 2017 až prosinec 2017, dále 

byl zkontrolován stav pokladní hotovosti a valutová pokladna. V návaznosti ke dni kontroly 

aktuální stav pokladny souhlasí. 

3. Přijaté a vydané faktury, výpisy z účtů a evidované faktury za r. 2017. Vedení dokumentace bylo 

shledáno bez závad.  

4. Výplaty mezd a cestovní náhrady byly zkontrolovány bez výhrad. 

5. Sociální a zdravotní pojištění včetně daně ze mzdy je v řádných termínech odváděno.  

6. Analytická evidence výnosů a nákladů dle jednotlivých plemen, pro které je ASCHK „Uznaným 

chovatelským sdružením“ je řádně vedena. 

7. Veškerá evidence je vedena průkazně a přehledně. 

8. Předsedou kontrolní komise byl zvolen MVDr. František Horník. 

9. Revizní komise požaduje, aby každá akce v daném roce byla smluvně podložena.  

 

 

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.  

Doc. Ing. Luboš Vostrý a Ing. Zdenka Veselá z konečná fáze projektů. Rozbor současných databází. 

Databáze lineárního popisu je použitelná především u ČMB, N, SN a HF. Databáze ZV není v současné 

době použitelná a databáze plodnosti. Použitelný je tedy především lineární popis a plodnost. Zajímavý 

by byl i zdravotní stav např. letní vyrážka. Databáze jako celek je vedena od r. 2006, my jsme řešili 

chladnokrevná plemena, HF, a pony plemena.  



U chladnokrevných plemen jsme vycházeli z lineárního popisu. Snahou bylo odčerpat vlivy vnějšího 

prostředí a zaměřit se na genetickou složku, předávanou dále do potomstva a na tomto postavit systém 

šlechtění. Představil grafický model genetického založení daného jedince.  

Dalšími plemeny na které jsme se zaměřili byla plemena malých koní. Nutné vylepšení databáze. Kvalita 

údajů je poměrně nízká. Velké procento neznámých bonitérů, neuvedeno místo svodu apod. Apeluje na 

kvalitu. Čím kvalitnější podklady, tím kvalitnější výsledky. 

Analýza z pohledu GZ. Koef. inbrídingu je do 6% což je v rámci normy a plemena nejsou ohrožena. 

Problémem naopak je velká příbuznost mezi plemeny N a SN. Konečné analýzy potvrzují spíše že, SN se 

přibližuje N. MZe vidí 2 možná východiska. 1. Sloučení a vytvoření jednoho plemene a tím pádem i 

vyloučení z GZ. 2. Sloučení a vytvoření rázů apod. Doc. Vostrý doporučuje pokračovat v oddělování.  

Fst statistika – hodnotí genetickou vzdálenost mezi plemeny. Hodnoty zatím ukazují FST 0,007 tj. plemena 

jsou téměř totožná. (0 = totožnost, 1 = nepříbuznost) 

 

 

8. Vyhodnocení ŠP jednotlivých odborných svazů pro které je ASCHK UCHS 

Za jednotlivá plemena představili vyhodnocení ŠP: 

ČMB – Ing. Václav Ročeň prezentace 

N a SN – MVDr. František Horník 

HF – Milan Řehák – prezentace 

ČSP – Aleš Fiala – hodnocení ŠP 

WP – Anna van Vuurenová hodnocení ŠP 

MH – Jarmila Podzemská – hodnocení ŠP prezentace 

SHP – Bc. Petra Šarochová – hodnocení ŠP 

IC + osli B. Políček 

Arabský kůň – Ing. Jan Navrátil 

 

9. Volby 

Po odstoupivší Ing. Martině Kosové Ph.D. je na funkci viceprezidenta navržen: 

Aleš Fiala 

Jelikož není z pléna navržen žádný protikandidát je hlasováno aklamací. 

Pro 60 platných hlasů. 

Závěr: Aleš Fiala je zvolen členem prezidia ASCHK ČR 

V krátkém děkovném projevu za důvěru a zdůraznil, že jeho prioritou je práce s mládeží, její zapojení do 

chovu i sportu. 

 



 
 

10. Návrh změny sazebníku poplatků 

O navrhované změně smlouvy s firmou Equiservis konzulent a sazebníku poplatků informoval B. Políček. 

Podkladem pro změnu sazebníku poplatků je usnesení VH z r. 2017 a následná jednání prezidia. Cílem je 

nová dohoda s firmou Equiservis a v rámci ní především zejednodušení vztahů mezi ASCHK, Equiservisem 

a chovateli. Výsledná předběžná dohoda je tedy taková, že chovatelů budou zaměstnancům firmy 

Equiservis platit pouze náklady na cestu. V jednání bylo i vytvoření kalkulace na kompletní náklady 

včetně cestovních náhrad, ale to bylo prozatím pro ASCHK příliš nákladné. VH tedy předkládáme ke 

schválení 2 ceníky: 

1. Mezi Equiservisem a ASCHK (součást nové smlouvy) 

Registrace hříbat 1.150 + DPH 

Zápis na svodu 950 + DPH 

+ poplatek za zápis mimo svod 1.000 + DPH 

 

2. Ceník ASCHK účtovaný chovatelům (sazebník poplatků): 

Registrace hříbat (včetně Pkoně a POP) 1.500 nečlen, člen 800 Kč slevu 

Zápis na svodu 1.200 nečlen, člen 800 Kč slevu 

+ poplatek za zápis mimo svod 2.000,- Kč nečlen, člen 1.000 Kč slevu 

 

11. Diskuse  

Josef Král – informoval o činnosti komise pro využití chladnokrevných koní. 

MVDr. F. Horník  - doporučuje do budoucna vytvořit větší konkurenční prostředí v zootechnické činnosti 

poskytované chovatelům. ASCHK může podepsat obdobné smlouvy jako s Equiservisem i s jinými 

subjekty. 

MVDr. J. Dražan – vyzval JUDr., Ing. J. Staňka k seznámení se závěry ze včerejší konference SCHČT 

JUDr. Ing. J. Staněk – krátce vysvětlil vývoj ve Svazu. Závěrem konference je že tato navrhuje zříci se vedení 

PK ČT a navrhují MZe předání vedení PK ČT Asociaci svazu chovatelů koní ČR. Závěrem doporučuje 

v rámci svazu lepší kontrolní činnost, vyvarovat se středu zájmů a lituje ničení kontinuity chovatelské práce, 

ale především ničení mezilidských vztahů.  

Ing. Navrátil – poděkoval za podporu a tradiční příspěvky na MČR v orbě, které se letos bude konat první 

říjnový víkend 

Ing. P. Galatík – poděkoval za pozvání a krátce seznámil přítomné se situací ve svazu chovatelů MT 

 

12. Závěr 

Usnesení Valné hromady ASCHK ČR z.s., konané dne 27.4.2018 v Kladrubech nad Labem. 

 



Valná hromada bere na vědomí: 

1) zprávu o činnosti ASCHK ČR za rok 2017 

2) zprávu revizní komise 

3) zprávu o výstavách 

4) zprávu o činnosti jednotlivých chovatelských sdružení 

 

 

 

Valná hromada ukládá prezidiu ASCHK: 

5) Pokračovat v jednání s NH Kladruby o modernizaci chovatelské databáze. 

6) Připravit návrh systému vzdělávání mladých chovatelů 

7) Zveřejnit sazebník poplatků 

8) Projednat návrhy vzešlé z diskuze 

9) Bude-li ASCHK vyzvána, podat žádost o vedení PK ČT 

VH schvaluje: 

10) Zprávu o hospodaření za r. 2017, rozpočet na r. 2018 a 2019, členský příspěvek na r. 2018 ve výši 

100,- Kč a VH dále všem sdruženým svazům ukládá zaslat do konce března 2019 seznam členů, 

členské příspěvky a seznam delegátů na VH. 

11) Podporu odborným svazům ve výši 40,- Kč na koně vedeného v plemenné knize a rok. 

12) Výši dotací poskytovaných chovatelům z rozpočtu ASCHK ČR, a to: inseminace do 1.000,- Kč, 

ověření původu po inseminaci do 1.000,- Kč a akcelerační program do 5.000,- Kč, přičemž 

celkové náklady by neměly přesáhnout celkem 500.000,- Kč 

13) Přijetí nového člena Národní pony společnosti 

14) Nový sazebník poplatků s firmou Equiservis konzulent 

15) Případné vedení PK ČT 

 

VH neschvaluje: 

16) Vytvoření obchodní společnosti 

17) Přijetí Svazu chovatelů českého teplokrevného koně za člena ASCHK 

 

 

Valná hromada volí: 

 

18) Do funkce viceprezidenta Aleše Fialu 

  

 

 

 

pro : 59 

proti: 0 

zdržel se: 1 

 

   

 

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 27. 

dubna 2018. Zápis byl pořízen v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních s platností originálu.   

 

V Kladrubech nad Labem, dne 27. dubna 2018 

 

 

………………………………      …………………..………………………………. 

Zapisovatel       předsedající valné hromady 

 

 

………………………………………………. 

ověřovatel zápisu 

  

 ………………………………………………. 

ověřovatel zápisu 

 


