
Zápis z jednání prezidia konaného dne 9.11.2017 ve Velkém Rybníku 

 

Přítomni: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Václav Sitter, Ing. Roman Klos, Ing. Lenka Gotthardová CSc. 

Omluvena: Ing. Martina Kosová PhD. 

Hosté: Ing. Leopold Jelínek, Václav Bohdaský (členové Kontrolní komise), Josef Král 

K bodu č. 9 přizvány též: Markéta Süszová, Barbora Pihávková, Marta Novotná-Moravcová a Petra 

Kolertová 

Jednání bylo zahájeno v 11.00. 

1. Plnění usnesení VH a minulého jednání 

 
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. Nesplněno 

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. 10. 

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 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) Zde se prezidium zaměřilo především na projednání podmínek smlouvy s firmou Equiservis 

konzulent. B. Políček požádá o termín schůzky s jednateli společnosti v co nejbližší době. 

Zúčastní se Políček, Dražan. Jednání proběhlo, závěr bude řešen v bodě 3 dnešního jednání. 

 

2. Průběžná zpráva o hospodaření 

B. Políček stručně informoval o prozatímní průběh hospodaření. V rámci naší hlavní činnosti se 

zatím daří plnit rozpočet. Doposud jediné krácení dotací nastalo u žádosti dle titulu 9.A. na 



výstavnictví, a to o 10%. V těchto dnech uzavíráme finanční plnění dotací dle titulu 9.A. Bohužel 

nejsme schopni zcela přesně předvídat plnění ostatních dotačních titulů a také smluv s LČR a 

VÚŽV viz též bod č. 4 dnešního jednání. Na závěr požádal o schválení odpisu promlčených 

pohledávek a závazků z let 2002 – 2014.  

Závěr: prezidium bere na vědomí zprávu o průběhu hospodaření a schvaluje odpis promlčených 

pohledávek ve výši 5.339,- Kč a závazků ve výši 30.560,- Kč 

 

3. Smlouva s firmou Equiservis konzulent s.r.o. a problematika DPH 

Smlouva s EK konzulent – jednání s Ing. O. Vondroušem a L. Kozákem jednateli firmy se zúčastnil 

B. Políček. Cílem ASCHK byla snaha sjednotit poplatek za registraci hříběte/zápis klisny do 

jednoho poplatku hrazeného chovatelem za zápis/POP a Pkoně. To by samozřejmě znamenalo 

pro EK změnu poplatků a vytvoření jednotného paušálního poplatků za úkon fakturovaný ASCHK. 

Tuto jednotnou cenu za úkon kalkuluje EK na 1.400,- Kč + DPH. To by při průměrných ročních 

počtech cca 930 úkonů (během posledních 4 let) činilo cca 1.600.000,-. Při nastavení přijatelných 

a zároveň konkurenceschopných cenách za položku pro chovatele by  tento systém znamenal 

zatížení rozpočtu ASCHK o cca 600.000 - 800.000 Kč.  

Závěr: Prezidium doporučuje prodloužit stávající smlouvu s EK konzulent. Zároveň po dohodě 

s EK ruší bývalé okresní svody a doporučuje svody organizovat na úrovni oblastních a odborných 

svazů.  

 

DPH – B. Políček - již druhým rokem upozorňuje E. Rodová na skutečnost, že se jako firma 

pohybujeme na hraně pro povinnost placení DPH. Dle nám dostupných informací bohužel nejsme 

schopni kvalifikovaně posoudit, zda tomu tak skutečně je a ani nikdo z námi oslovených účetních 

poradců nám toto nebyl schopen potvrdit. Považujeme za nutné mít jednoznačnou a oprávněnou 

osobou potvrzenou analýzu zda být či nebýt plátci DPH.  

Závěr: nutné vyřešit do příští VH. J. Král a R. Klos budou situaci konzultovat s poradci které pak 

ASCHK případně doporučí. Pokud nebudou úspěšní obrátíme se přímo na ministerstvo financí. 

 

4. Plnění smluv s LČR a VÚŽV 

B. Políček seznámil s problematikou plnění smluv a upozornil na nedostatky v plnění . V rámci 

smlouvy o reklamně s LČR se jedná především o nedoložení reklamních plnění na jednotlivých 

kvalifikacích od chladnokrevného svazu. U smlouvy s VÚŽV pak o analýzu populace SN, která 

nebyla odpovědným řešitelem předložena.  

Závěr: nutné smluvně vyjasnit zodpovědnost se svazem chovatelů chladnokrevných koní pro rok 

2018. V případě krácení výše uvedených smluvních plnění bude finančně kráceno i naše plnění 

vůči svazu.  

 

5. 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) 

 

 

6. Plán činnosti, kalendář akcí 

Nejbližší jednání prezidia a zároveň kolegia zástupců ASCHK proběhne 14.12.2017 opět 

v Motorestu Velký Rybník.  

V termínu do vánočních svátků proběhne spolu se zástupci ZCHKS schůzka na téma společné 

organizace soutěží chladnokrevníků. Zajistí Dr. Dražan. 

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

v rámci ASCHK. 

 

 

7. Rezignace na funkce L. Kočovské a M. Süszové 

Prezidium ASCHK bere na vědomí rezignaci předsedkyně RPK SHP L. Kočovské a předsedkyně 

svazu ICSCR M. Süszové 

 

 

8. Výroční zprávy o šlechtění našich plemen 

B. Políček – k dnešnímu dni odevzdáno vyhodnocení ŠP všech plemen ,pro která jsme uznaným 

chovatelským sdružením. V požadovaném termínu do 30.3. je však odevzdali pouze Svaz oslích 

specialistů a Svaz chovatelů haflingů.  

Závěr: prezidium ukládá kanceláři ASCHK připravit návrh smlouvy mezi ASCHK a jednotlivými 

svazy vymezující pravomoci a povinnosti jednotlivých smluvních stran. 

 

9. Změny ŘPK IC a stížnost na vedení PK ICS 

p. Moravcová rozporuje zařazení hřebce 2386 Kenzos da Vinci a argumentuje hodnocením 

známkou 2 za hrudník – tímto hodnocením neměl být do PK zařazen, a přesto nakonec zařazen 

byl.  

M. Süszová dokládá průběh veškerých svodů, které dle svazu proběhly bez problémů. Pro hřebce 

se nic nemění, byl zařazen do chovu v zahraničí. Na nižším hodnocení hrudníku trvala 

renomovaná britská posuzovatelka a malou hloubku hrudníku dokazuje i měření hřebce. 

Svaz preferuje nutnost účasti chovných zvířat na svodu. Čímž reaguje na dotaz p. Novotné-

Moravcové ohledně hodnocení zvířat na domácích svodech. 

 



Závěr: 

Prezidium ukládá nově navrženým členům RPK IC doložit odbornou způsobilost dle zákona 154. 

Prezidium schvaluje nové znění ŘPK s podmínkou úpravy textu v části pojednávající o jmenování 

členů chovatelských komisí. Dále doporučuje svazu, aby vyškolili vlastního inspektora pro ČR. 

 

10. 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 a Ing. Půlpán za 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. 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.  

J. Král je pověřen přípravou schůzky, na které by se měli držitelé koní dohodnout na výše 

uvedených hranicích a vytvoření pracovní skupiny, která by připomínky zpracovávala. Je 

samozřejmě nutností, aby i soukromí vlastníci lesa takto stanovené ceny akceptovaly a případný 

rozdíl pak doplácel stát.  

Dalším tématem je využití národních plemen. Resp. jejich případné zvýhodnění.  

Prezidium bere na vědomí podrobnou zprávu o činnosti komise. 

11. Různé 

Výpočet PH -  B. Políček požádá Doc. Vostrého o schůzku v nejbližším možném termínu. Zúčastní 

se R. Klos a Dr. Dražan  

Žádost p. Vymětalíkové – týká se narovnání problémů vzniklých v 90. letech min. století a 

požaduje na jednotlivé případy aplikovat tehdejší zákony.  



Závěr: prezidium konstatuje, že se musí řídit současnou legislativou za rozhodnutí jiných subjektů 

v minulosti necítí zodpovědnost  

Saka – p. Šebesta, který pro ASCHK zajišťoval šití sak a bund ukončil živnost. Zbylý materiál poté 

po dohodě odeslal do kanceláře v Písku. Podle poslední informace však kolegyně p. Šebesty 

obnoví od r. 2018. 

Svatováclavská jízda – p. Král doporučuje spolupráci na organizaci svatováclavských slavností 

Dopis p. Marvana –napadající výsledky a celý průběh MČR v kombinovaných soutěžích 

chladnokrevných koní v Humpolci.  

Závěr: ASCHK se distancuje od stanoviska p. Marvana. Necítí za jím uváděná pochybení 

zodpovědnost, neboť hlavním pořadatelem soutěže byl Svaz chovatelů chladnokrevných koní. Při 

organizaci příštích ročníků bude ASCHK trvat na zvýšení úrovně soutěží. 5ti člennou komisi, která 

bude za organizaci zodpovídat jmenuje Dr. Dražan.  

Prezidium ukládá Dr. Dražanovi aktualizovat pracovní náplň tajemníka ASCHK, zavést výkaz, 

plánování a kontrolu pracovní činnosti. Zavést evidenci došlé a odešlé pošty.  

Termín do konce listopadu 2017. 

 

 

12. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 17.00 

 

 

 

 

 

 


