
Zápis z jednání kolegia ASCHK ČR, konaného ve Velkém Rybníku dne 14.12.2017 

Přítomni: viz příloha 

Omluveni: Ing. J. Navrátil CSc., J. Voráčková, V. Bohdaský, MVDr. F. Horník, Ing. L. Jelínek, J. Zasadil, 

celková neúčast však byla výrazně vyšší 

 

1. Plnění usnesení z minulých jednání a zpráva o činnosti 

Dr. Dražan přednesl obsáhlý referát ve kterém zmínil především plnění bodů usnesení VH, 

ekonomickou situaci, výzkum – výpočet PH, modernizaci PK 

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

návrh předložit na jednání kolegia ASCHK ČR. Zodpovídá: Dražan, Políček. Termín: do příštího 

jednání prezidia. Jednání proběhlo, daňový poradce nedoporučuje obchodní společnost 

zakládat. 

2) Pokračovat v jednání s NH Kladruby o modernizaci chovatelské databáze. Zodpovídá: 

Gotthardová, Políček. Termín: aktuální výstup do příštího jednání prezidia. Splněno, probíhá 

testování zkušební verze. 

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

modernizovanou chovatelskou databází. Zodpovídá R. Klos a A. Fiala. Termín: první výstupy 

do příštího jednání prezidia. ČJF se našimi podněty příliš nezabývala.  V jednání bude 

pokračovat Dr. Dražan. 

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

svém příspěvku p. Josef Král. Zodpovídá M. Kosová a V. Sitter. Termín: první výstupy do 

příštího jednání prezidia. V diskusi k tomuto bodu byla projednána i informace o zvyšující se 

poptávce po pracovních koních ze strany církevních vlastníků lesů a prezidium doporučuje 

komisi vstoupit do přímého jednání se zástupci na Severní Moravě. Splněno, o výstupech 

bude informovat p. Král v bodu č. 5. 

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“. Zajistí B. Políček. Termín: červenec 2017. 

Zatím nesplněno. Bude splněno v nejbližší době 

6) Projednat zpřísnění vydávání oprávnění k plemenitbě hřebců. Tuto problematiku lze řešit jen 

v ŠP jednotlivých plemen. Projednat návrhy vzešlé z diskuze s RPK.  

7) Smlouva s firmou Equiservis konzulent. Prezidium se zaměřilo především na projednání 

podmínek smlouvy s firmou Equiservis konzulent. Pokračujících jednání se bude účastnit B. 

Políček a Dr. S dílčími výsledky bude kolegium seznámeno v bodě 2 dnešního jednání. 

 

 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření 

Přednesl B. Políček - v současné době zatím není uzavřen aktuální hospodářský rok. Snahou je naplnit 

rozpočet. Hospodářský výsledek bude jistě zisk a jistě budeme platit daň ze zisku, díky 500.000 od 

LČR na reklamu.  

 



Equiservis – rušení svodů tak jak je známe, tj. organizovaných inspektory po jednotlivých okresech. 

Prioritou budou svody pořádané odbornými a oblastními svazy. Změny poplatků za jednotlivé úkony 

tj. především označení hříbat a zápis klisen, jsou v jednání. Výsledkem bude, že chovatelé budou 

platit pouze cestovní náklady a jednotnou cenu za úkon bude fakturovat ASCHK. Výsledný sazebník 

poplatků bude předložen ke schválení VH. 

 

Zootechnická legislativa – diskuse na toto téma. Celá řada rozdílů oproti stávající legislativě. 

Především v pojetí Hlavního oddílu plemenné knihy. Nově – jedinci zařazení v HPK - všichni 

potomci taktéž v HPK. To znamená že teoreticky všichni hřebci narození z rodičů v HPK 

budou moci být chovní. Další ze změn je například to že hřebci v inseminaci musí mít ověřený 

původ. Na tuto skutečnost reagovala p. Kvisová – doporučuje parentitu (ověření původu) u 

všech hřebců nově zařazovaných do plemenitby. 

 

3. Modernizace databáze ÚEK 

B. Políček - po mnoha urgencích a příslibech ze strany NH Kladruby funguje testovací veze 

modernizované databáze. Od této databáze si slibujeme především: 

a) možnost pracovat s vlastními daty, vytváření souborů koní potřebné pro vyhodnocování KU a 

KD a práce s populací 

b) několikaúrovňový přístup (ÚEK, UCHS, RPK) a možnost vkládání vlastních dat (neustálý vývoj 

databáze) 

c) kompatibilitu se stávající PK online a možnost propojení s jinými databázemi (ČJF) 

 

4. Plán činnosti, kalendář akcí 

Z nejdůležitějších akcí s celorepublikovou působností jsou to především: 

8. a 9.2. 2018 školení držitelů hřebců v ZH Písek a Tlumačov 

3.3.2018 proběhne v jezdecké hale VFU Brno druhý ročník výběru hřebců plemenných knih 

v rámci ASCHK. 

3.3. a 10.3. přehlídka plemenných koní ZH Písek 

5.4.2018 kolegium Velký Rybník 

27.4. VH ASCHK Kladruby n. Labem 

30.6. jezdecký den ZH Tlumačov 

25.-26.8 Výstava „Koně v akci“ Pardubice 

21.-23.9. Výstava „Kůň 2018“ Lysá n. Labem 

5. Zpráva o činnosti komise pro podporu chladnokrevných koní  



J. Král – navázal kontakt s významnými vlastníky lesů (kromě státních lesů). Správci církevních lesů 

pochopili situaci v lesích. Zvedli ceny za normohodinu (dle starých norem). Tím se zvýšil zájem z řad 

vlastníků koní. Zároveň opravují hájenky a nabízí je „koňařům“ k dispozici. Z pohledu zadavatele 

zakázky neřeší plemena zvířat. Slíbili, že vypracují statistiku ohledně výměry obhospodařovávané 

koňmi a ekonomické výsledky. Dále Arcibiskupství pražské doporučí ostatním diecézím postupovat 

obdobně. Pražská diecéze vložila majetek do neziskové společnosti. Veškerý výtěžek pak jde na 

opravu církevních památek. Motivem pro církev je sociální rozměr lesa a mají cíl zvýšit síť hájoven, 

které jejich lesní celky spravují.  

Mze dokončilo výzkumný úkol, který měl modelovat potřeby kočích v lesním hospodářství. Na části 

výzkumu se podílel i Doc. Maršálek (JČU) a Ing. Půlpán (LČR). Bylo zjištěno, že současné ceny 

absolutně neodpovídají. Kočí jezdí do lesa „ve svém volném čase“. Z výdělku často nezaplatí ani 

amortizaci avie, kterou dopravují koně do lesa. Cílem naší snahy je vytvořit ceník a normy, tak aby se 

kočí měly o co „opřít“. Důležitou součástí systému je pak motivační účast státu v celém řetězci 

činností. Výsledkem je veřejné uznání LČR (Ing. Půlpán), že ceny za přiblížené dřevo koněm 

neodpovídají a je třeba je zvýšit. Ing. Jeniš pak představil tzv. dynamický nákupní systém, který 

využívají VLS. Jedná se o internetovou aukci na vše co se v lesích dělá. Ale nesoutěží se ve velkých 

tendrech tak jako u LČR, kde může uspět pouze velká firma. Naopak jsou zadávány jednotlivé zakázky 

od jednotlivých hajných v průběhu celého roku. Není omezena spodní hranice zakázky. Výsledkem je 

kontinuální práce pro většinu zájemců o práci. Důležitou informací je také to, že s podobným 

systémem počítají do budoucna i LČR. Základem systému je obnovení myšlenky bývalé ČSN, která 

existuje ale je potřeba ji aktualizovat.  

Závěry schůzky v Tlumačově - základní argumenty: 

1. Definice minimální mzdy. Dalšími argumenty jsou zákony o minimální mzdě (pro minimální 

cenu za vytěžený m3) tak zákonem na ochranu zvířat, který zamezí přetěžování koní. Dle 

těchto mantinelů lze z výběrového řízení i vyloučit nabídky s dumpingovými cenami.  

2. V příštím roce vstoupíme do jednání s LČR, a to především s ohledem na vypisování příliš 

velkých objemů práce a tvorba ceny je na straně zadavatele. Tedy odlišně od ostatních 

oborů. A opět je to zpět k ceně práce v bodu jedna. 

3. Původní normativy existují a jsou přijatelné. Jediný rozdíl je cena za normohodinu, která by 

měla být aktualizována na úroveň minimální mzdy a platové třídy + mnohem větší dojezdové 

vzdálenosti.  

4. Pracovní skupina na úrovni významných vlastníků lesa (včetně měst, církví a šlechty) aby to 

co se vytvoří – normativy někdo respektoval 

Na MZe se min. uvažuje o tom, že dotace na těžbu koňmi by se měla zvýšit dotace, která je dnes na 

úrovni 40 Kč za přiblížený metr krychlový. 

V průběhu příštího roku by měla začít pracovat zmiňovaná pracovní komise. 

Kolegium bere na vědomí podrobnou zprávu o činnosti komise. 

 



6. Žádost o přijetí nového člena 

Žádost Národní pony společnosti, z.s. přednesl v nepřítomnosti předsedkyně PharmDr. Rafífy 

Hamoudové Ph.D.  B. Políček. Národní pony společnost splňuje většinu požadavků na přijetí. 

Nemůže se stát řádným členem jelikož není společností (spolekem) chovatelskou. Prezidium 

doporučuje její přijetí jako čestného člena na úrovní ČJF či Národního hřebčína. 

Závěr: kolegium schvaluje přijetí a doporučuje schválení VH ASCHK 

 
7. Různé 

 
p. Kvisová – vznesla dotaz zda se slevy týkají i členů oblastních svazů, nebo pouze odborných 
odpověď: na slevu v sazebníku poplatků (zápis hřebce, vystavení POP atd.) mají nárok všichni 
členové ASCHK bez rozdílu 
 
p. Kvisová – diskuse na téma označování v ČR narozených hříbat, ale doklady vystavuje 
zahraniční PK.  
Odpověď: jedná se o vztah mezi chovatelem a zahraniční PK. Jelikož do něj ASCHK 
nevstupuje, nevztahuje se na něj ani sazebník poplatků 
 
R. Klos – doporučuje zpracovávat výsledky ze všech ZV i ostatních akcí v elektronické podobě. 
 
 

 
Zapsal: B. Políček 

 


