
Zápis z jednání Kolegia ASCHK ČR, konaného ve Velkém Rybníku dne 5.4.2018 

Přítomni: Ing. L. Gotthardová, Ing. R. Klos, MVDr. J. Dražan, MVDr. F. Horník, 

M. Kvisová, Ing. J. Holčapek, Ing. V. Sitter, B. Políček, V. Bohdaský, V. Švanda, 

R. Skřivan, MVDr. Z. Vítů, Ž. Pfefrová, L. Novotný, J. Zasadil, J. Rédl 

Omluveni: Ing. K. Kratochvíle, Ing. J. Navrátil, CSc. 

Jednání bylo zahájeno ve 14.00 

1. Zpráva o činnosti a hospodaření 

Dr. Dražan – přivítal přítomné a zrekapituloval činnost Prezidia za poslední 3 

měsíce. Především se jedná o změny pravidel chladnokrevných soutěží, ke kterým 

proběhlo několik jednání zakončených školením rozhodčích pod vedením 

dlouholetého předsedy komise spřežení a mezinárodního rozhodčího spřežení Ing. 

J. Kunáta. Zdařilý předvýběr hřebců proběhl 3.3. v Brně. Zúčastnilo se jej celkem 

30 hřebců. Probíhají jednání na úrovni MZe a VÚŽV ohledně příbuznosti plemen 

SN a N. Na letošní rok je naplánováno dokončení analýzy SN a vypracování 

analýzy N. Důležitým jednáním o změnách sazebníku poplatků s firmou Equiservis 

konzulent s.r.o. jsme se zabývali i na dnešním Prezidiu. VH budeme předkládat 

nový návrh smlouvy a sazebníku poplatků, jehož základní změnou je, že na místě 

budou chovatelé platit pouze cestovné. Ostatní úkony budou fakturovány 

chovatelům ze strany ASCHK. Návrh počítá s navýšením poplatků za zápis mimo 

svod. Konkrétní znění viz. zápis z Prezidia. 

Hospodaření: B. Políček přednesl zprávu E. Rodové ohledně činnosti neziskové 

organizace (viz příloha), kde vysvětluje z jakých důvodů jsme v letošním roce 

odvedli FÚ daň ve výši 42.560,-. Jedná se především o dělení naší činnosti na 

hlavní (vyplývající ze stanov) a hospodářskou. Celkové obraty za r. 2017 byly na 

straně nákladů ve výši 7.504.542,60 Kč a na straně výnosů ve výši 7.801.823,00 Kč 

a jsou tedy v intenci plánovaného vyrovnaného rozpočtu ve výši 7.650.000,-. 

Dr. Vítů – dotaz na situaci okolo SCHČT – Dr. Dražan, změna v současné době 

záleží na rozhodnutí MZe. Nejdříve musí být odebrán statut současnému UCHS a 

teprve posléze jmenuje nové. 

2. Výstavy a prezentace 

B. Políček vyjmenoval většinu velkých výstav:  12.-15.4.2018 For Horses v 

Letňanech, 4.8. Výstava Moravy a Slezska Olomouc, 25.-26.8. Pardubice, 21.-23.9. 

Lysá n. Labem. 2.5.2018 proběhnou jednání v Lysé nad Labem ohledně nové 

smlouvy a programu výstavy a v ten samý den i v Pardubicích o podmínkách 

letošní výstavy. 



Dr. Dražan – bohužel, v pro nás nepříliš vhodném termínu 10. – 15.5.2019 

proběhne příští NVHZ v Brně. Byl nám přislíben vhodný pavilon F. Z pohledu 

termínu však převažují spíše negativa. Budeme složitě sestavovat chovatelské 

kolekce, probíhá připouštěcí sezona. Hlavní organizátor výstavy je ČMSCH. Na 

organizaci výstavy počítáme s úzkou spoluprací se Svazem chovatelů Moravy a 

Slezska a obnovíme spolupráci s M. Zachovou. 

3. Příprava VH 

VH proběhne dle návrhu prezidia tj. 27.4.2018 v Kladrubech nad Labem. Dále 

prezidium navrhuje tento program jednání: 

1) Prezence 

2) Zahájení 

3) Volba předsedajícího a pracovních komisí 

4) Zpráva o činnosti a hospodaření 

5) Zpráva o výstavách a přehlídkách 

6) Zpráva revizní komise 

7) Vystoupení hostů 

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

9) Dovolba člena Prezidia 

10) Návrh změny sazebníku poplatků 

11) Diskuse 

12) Závěr 

Jednání se bude řídit osvědčeným jednacím a hlasovacím řádem. 

Orgány VH kolegium navrhuje: 

Předsedající: Aleš Fiala 

Mandátová komise: Zdena Prášková, Eliška Rodová 

Návrhová komise: Ing. Lenka Gotthardová CSc., RNDr. Petr Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Holčapek, Jiří Zasadil 



Členské příspěvky zůstávají ve výši 100 Kč za člena a sdružené svazy je musí 

zaplatit do konce března tohoto roku a současně zaslat seznam členů a delegátů na 

VH v poměru 1:20. 

4. Různé 

Žádost o přijetí nového člena Svazu chovatelů českého teplokrevného koně 

(SCHČTK)  

Závěr: kolegium odročuje přijetí a nedoporučuje schválení VH ASCHK 

M. Kvisová GDPR (General Data Protection Regulation – resp. nařízení EU č. 

2016/679 ) – v návaznosti na dopis rozeslaný členským svazům je nutné uzavřít 

smlouvu o předávání dat. 

Závěr: návrh smlouvy zašle p. Kvisová do kanceláře ASCHK 

Jednání bylo ukončeno v 15.30 

Zapsal: B. Políček 

 


