Zápis z jednání prezidia ASCHK konaného dne 13.12.2018 ve Velkém Rybníku
Přítomni: A. Fiala, Ing. L. Gotthardová CSc., Ing. V. Sitter, MVDr. J. Dražan, Ing. R. Klos, MVDr. F.
Horník, E. Rodová a B. Políček

1. Jednání se Svazem chovatelů ShAr
K tomuto bodu byli na jednání přizváni zástupci Svazu chovatelů ShAr p. Kafka, p. Musil a Ing.
Kytlicová
B. Políček zrekapituloval situaci. PK arabského koně je v současné době vedena v rámci ASCHK,
nicméně počet zvířat je velmi nízký, šlechtění populace je obtížné. Naopak s PK ShAr existuje
návaznost.
V diskusi se obě strany shodly na záměru „převedení“ PK Arabského koně od ASCHK k Svazu
chovatelů ShAr.
Závěr: B. Políček požádá MZe o termín společné schůzky se zástupci MZe, pokud možno v 1. čtvrtletí
2019. Zúčastní se min. jeden zástupce za každou stranu.

2. Výstavy
For Horse Letňany - současný předložený návrh je akceptovatelný. Firma PVA nabízí obdobné
podmínky jako např. výstaviště v Lysé nad Labem. V jednání bude pokračovat B. Políček. Termín
výstavy 4.4. – 7.4.2019
Závěr: po drobných úpravách a aktualizacích může být podepsána smlouva o spolupořádání

NVHZ Brno – referoval Dr. Dražan - zřekli jsme se účasti. Účast zřejmě nahradí ZH Tlumačov a zástupci
westernového ježdění, organizátoři tj. ČMSCH postupně oslovují jednotlivé potenciální účastníky.
Závěr: prezidium rozhodlo se výstavy neúčastnit

Odborná konference MZLU na téma chovu koní – ASCHK byla oslovena Doc. Ing. Ivou Jiskrovou
organizátorkou konference. Konference se bude konat přibližně v termínu duben 2019.
Závěr: prezidium souhlasí, pokud konference proběhne, můžeme v roce 2019 požádat o dotaci

Koně v akci Pardubice – pořadatelem Svaz chovatelů chladnokrevných koní. Tato spolupráce funguje
již několik let a není důvod ji měnit
Kůň Lysá – i výstava v Lysé je zatím úspěšná a není důvod současný systém měnit

3. RPK SHP
Na členství v RPK SHP rezignovala paní Renata Marková, na schůzi dne 17.11.2018 byla na její místo
Svazem chovatelů SHP navržena paní Ludmila Ondřejová.
Závěr: prezidium po doložení vzdělání (maturitního vysvědčení v zooveterinárním oboru) schvaluje
paní L. Ondřejovou členkou RPK SHP
4. Ekonomika
E. Rodová informovala o předběžném kladném hospodářském výsledku cca v řádově stovkách tisíc
korun. Příčinou je prozatímní úsporné hospodaření vzhledem k nejistotě spojené se zavedením změn
sazebníku poplatků a přijetím PK ČT.
Delší diskuse na téma příspěvky odborným svazům v rámci ASCHK. Vzhledem k plánovanému
příznivému hospodářskému výsledku prezidium rozhodlo o podpoře ve výši odpovídající 10%
finančních prostředků přijatých na vedení dané PK. Hlasování Pro 4 proti 1.
Závěr: prezidium schvaluje příspěvky odborným svazům ve výši odpovídající 10% přijatých finančních
prostředků na vedení PK. Dále schvaluje ostatní příspěvky z prostředků ASCHK ve standardní výši tj.
Akcelerační programy do 5.000, inseminace do 1.000, ověření původu do 1.000,-, a příspěvky na
organizaci ZV dle uzavřených smluv. Dále schvaluje mimořádné odměny zaměstnancům ve výši
25.000,-.

5. Kontrolní komise
Dr. Horník přednesl závěry z včerejšího jednání viz zápis z jednání.

6. Kolegium
Příští jednání předběžně 28.3.2019 ve Velkém Rybníku. VH pak 12.4.2018 v Kladrubech nad Labem.

Zapsal:
B. Políček

