Zápis z jednání prezidia konaného dne 14.12.2017 ve Velkém Rybníku

Přítomni: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Roman Klos, Ing. Lenka Gotthardová CSc.
Omluvena: Ing. Martina Kosová PhD., Ing. Václav Sitter
Jednání bylo zahájeno v 10.00.
1. Plnění usnesení VH a minulého jednání
Zároveň se jedná o jednotlivé body dnešního jednání

2. Průběžná zpráva činnosti o hospodaření
Hospodaření. B. Políček – rok 2017 bude dle zatím dostupných dat jako celek ziskový. V rámci
hlavní činnosti budeme ve ztrátě. Zcela jistě však budeme v zisku v rámci hospodářské činnosti.
Z uvedeného vyplývá, že se přes určité problémy podařilo doložit reklamní plnění pro LČR a
částku 500.000,- obdržíme nezkrácenou. Obdobně úspěšní jsme byli v čerpání většiny ostatních
dotací na vedení PK, zveřejňování, z chovatelských pak za zkoušky výkonnosti. Krácení 10%
proběhlo u výstav.
Několik složitých jednání proběhlo s MZe a VÚŽV v rámci dotací na GZ, resp. nad plněním letošní
kooperační smlouvy. Nepodařilo se nám zcela naplnit 2 body smlouvy a MZe trvalo na krácení
plnění. Z původních 180.000,- jsme nakonec obdrželi 150.000,- a je důležité zmínit že relativně
přijatelný výsledek se nám podařil především díky aktivitě MVDr. F. Horníka. Výše plnění
jednotlivých dotačních titulů je obdobná jako v předešlých letech tj. 9.000,- klisna ohřebená,
nebo nově zařazená, 12.000,- klisna ohřebená v alternativním připařovacím plánu a 18.000,nově zařazený hřebec.
Smlouva s Equiservis konzulent. Důležitou změnou týkající se chovatelů je prodloužení smlouvy
s firmou Equiservis konzulent a především změna sazebníku poplatků pro rok 2018. B. Políček
předložil návrh smlouvy a sazebníku poplatků vzešlý z jednání s L. Kozákem a P. Hurtíkovou.
Z diskuse vyplynuly především tyto závěry ke znění předkládané smlouvy:
a) změny v sazebníku poplatků musí být projednány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami,
nikoli jednostranným vyrozuměním
b) poplatek za zápis mimo svod nemůže účtovat Equiservis, jedná se o poplatek ASCHK
c) u sazebníku musí být uvedeno od kdy je účinný
d) na základě změny sazebníku EK připraví prezidium změnu sazebníku ASCHK a předloží ke
schválení VH.
e) zrušení okresních svodů a jejich nahrazení svody organizovanými oblastními a odbornými svazy
Závěr: s firmou Equiservis bude nadále jednat B. Políček a Dr. Dražan tak, aby bylo možno
předložit sazebník poplatků ke schválení Valné hromadě.
Problematika DPH a obchodní organizace. Dr. Dražan zprostředkoval schůzku s daňovým
poradcem s bohatými zkušenostmi s neziskovými organizacemi (mimo jiné radí Svazu chovatelů

ovcí a koz) Ing. Pavlem Horkým. Ing. Horký nedoporčuje zakládat další firmu pro hospodářskou
činnost. Naopak i pokud by ASCHK dosáhla obratu hospodářské činnosti nad 1.000.000,- Kč
doporučuje pouze pro účely DPH jednoznačně oddělit hlavní a hospodářskou činnost a tuto pak
danit.
Závěr: prezidium doporučí VH nezakládat obchodní organizaci a nadále jednat v intencích
doporučení Ing. Horkého.

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. RPK SHP nový člen
VH SHP konaná dne 9.12. doporučila na místo uvolněné L. Kočovskou Bc. Petru Šarochovou.
Závěr: prezidium schvalujeme novou členku RPK SHP Bc. P. Šarochovou

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, ale doporučuje
její přijetí jako čestného člena na úrovní ČJF či Národního hřebčína.
Závěr: prezidium žádost akceptuje a doporučuje přijetí kolegiu zástupců
7. Různé
Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v
České republice – 7.12. proběhlo jednání v Uhříněvsi. Zúčastnili se jej zástupci řešitelského týmu
v čele s Doc. Vostrým a Ing. Veselou a za spoluřešitele pak Doc. Maršálek, Dr. Dražan, Ing. Klos a
B. Políček. Řešitelé představili výsledky výzkumu především pak Stanovení genetické diverzity
uvnitř a mezi plemeny chladnokrevných koní zařazených do genetických zdrojů v ČR. Na toto
téma proběhla delší diskuse, protože spoluřešitelé nesouhlasí s použitou metodikou a považují
výsledky za mírně zkreslené. Následně bylo představeno Stanovení populačně-genetických
parametrů pro lineární popis zevnějšku chladnokrevných koní a z něho vyplývající grafické
zobrazení plemenných nebo alternativně relativních plemenných hodnot pro jednotlivé
chladnokrevné hřebce, pro které jsou dostupná data. Zde bylo konstatováno, že výstupem by
mělo být již v r. 2018 zveřejnění Relativních plemenných hodnot ve formě excelové tabulky a
upozornění na tuto skutečnost v seznamu hřebců. Závěrem jednání byly projednány možnosti
pokračování výzkumu, a to především z pohledu dostatečného množství dat u plemen hafling, a
dále společně velš pony český sportovní pony a taktéž společně shetland pony a minihorse.
Vzdělávací semináře - s velmi chvályhodnou iniciativou přišel Svaz chovatelů Moravy a Slezska,
který hodlá 24.-25.3. v Olomouci-Lazcích pořádat odborný seminář pro chovatele a posuzovatele
plemen WP, SHP, IC a speciálních výstavních a jezdeckých tříd za účasti zahraničních lektorů. A ve
vzdělávací činnosti hodlá dále pokračovat i u ostatních plemen případně předvádějících apod.
Závěr: prezidium doporučuje účast členům RPK jednotlivých plemen a inspektorům
Dopis svazům – kancelář ASCHK připraví dopis zástupcům všech sdružených svazů, kterým jako
každý rok bude informovat o cílech pro rok 2018.
Žádost p. Vymětalíkové – nevím jestli něco psát, v zásadě jsme to neprojednávali a už minule
jsme řekli že za situaci necítíme zodpovědnost.
8. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 13.30

