
Zápis z prezidia ASCHK ČR konaného dne 14.5.2020 v Písku 

Přítomni: MVDr. J. Dražan, Ing. R. Klos, Ing. L. Gotthardová CSc., Ing. V. Sitter, A. Fiala, B. Políček 

 

1. Smlouvy o zajištění činnosti související s vedením PK 

Prezidium na základě žádosti plemenné knihy IC uzavírá smlouvu mimo stávajících partnerů i s MVDr. 

J. Müllerem a MVDr. P. Havelkou pro označování hříbat PK IC od 1.6.2020 do konce roku 2020. 

Zároveň plánuje vyhlásit výběrové řízení na zajištění činnosti související s vedením plemenných knih 

prováděnou fyzickými osobami od 1.1.2021. 

 

2. Žádost H. Rohlíkové o snížení pracovního úvazku 

H. Rohlíková krátce vysvětlila důvody žádosti o snížení pracovního úvazku na poloviční a prezidium 

souhlasí a respektuje její požadavek. 

3. Projednání pracovní smlouvy s H. Civišovou 

Dr. Dražan přednesl návrh změny náplně a pracovní smlouvy Ing. H. Civišové. 

4. Prezentace činnosti ASCHK 

Informovala H. Civišová o dokončení webových stránek. E-shop se bude podílet na rozšíření 

webových stránek o sekci e-shop. V pondělí 18.5. v 8.00 je naplánován konferenční hovor se zástupci 

realizátora. Témata horovu: analýzy návštěvnosti, mailingové řešení, administrace webu, e-shop a 

předávací protokol. Prezidium dále odsouhlasilo tabulku pro přístupu na web.  

5. Časopis KONĚ 

Aleš Fiala navrhuje u jednotlivých článků upřednostňovat články informující o plemenech v rámci 

ASCHK před plemeny ostatními, nebo např. hřebčinci.  

H. Civišová podala informace o facebookové výzvě ohledně titulní fotografie časopisu č. 3. Tato 

soutěž má velký úspěch a výrazně zvýšil sledovanost facebooku ASCHK. Prezidium souhlasí s návrhem 

Ing. H. Civišové, aby autor vítězné fotografie bude odměněn ročním předplatným časopisu.  

7. Informace z RPK ČT 

Ing. Civišová prezentovala činnost RPK ČT. Jedná se především o tvorbu nového ŘPK, ŠP a ZŘ 



Chovatelský modul JIS – funguje již v omezené verzi pro testování. Problém je v tuto chvíli tok dat ze 

strany ÚEK směrem k ČJF. Na odstranění se samozřejmě pracuje. ČJF dále informovala o některých 

vícepracích a H. Civišová informovalo o několika dalších návrzích změn funkcionality, které jsou taktéž 

zpoplatněny viz předávací protokol: Rozšíření 1 – ano, Rozšíření 2 – ano, Rozšíření 3 – ano, Rozšíření 

4 – ne, Rozšíření 5 – ano, Rozšíření 6 – ne, Rozšíření 7 – ne v celkové hodnotě 16.000,- Kč. 

Dokončením předávacího protokolu pověřuje prezidium tajemníka ASCHK. 

KMK – je velký zájem ze strany majitelů a chovatelů. Jedná se o úspěšný projekt, který bude 

prezidium v tomto smyslu nadále prezentovat.  

Změny vyplývající z nového ŠP ČT – ověřování původu hříbat (týká se např. i IC, ale PK IC tuto 

problematiku řeší samostatně). Závěr: následné jednání povede Dr. Dražan s Dr. Kučerou (ČMSCH) 

Morgana – Ing. Tekeljak má upravit program Morgana dle nového ŠP. H. Civišová je pověřena 

komunikací s Ing. Tekeljakem a jeho finanční požadavky předloží ke schválení prezidiu (ideálně 

formou hlasování per-rollam).  

8. Žádost MZe o stanovisko k žádosti o vedení filiální PK ČT svazem chovatelů českého 

teplokrevného koně 

Z pohledu ASCHK ČR jako UCHS není žádoucí schvalovat kroky vedoucí ke štěpení populace plemene 

český teplokrevník, případně dalších plemen.  

9. NAZVA 

Dr. Dražan informoval o výsledcích jednání v Kladrubech a Tlumačově s Doc. Vostrým a Ing. 

Machkem. Prozatím se nepodařilo dohodnout spolupráci s ČMSCH. Naopak jsme navrhli spolupráci 

především na bázi GZ a vyhodnocení kontroly dědičnosti zdraví a reprodukčních ukazatelů koní.  

10. PK online 

B. Políček předložil návrh struktury PK online a finančního řešení předložené p. M. Ceé. Schvaluje 

variantu c) Řešení, kde PK online nabídneme jako službu, tj. implementační náklady na straně 

ASCHK budou pouze v definici vstupních a výstupních šablon. Měsíční podpora (fakturovaná 

1x ročně) je následně povinnou součástí kontraktu v ceně 26.775,- Kč a 490,- Kč měsíční 

poplatek. 

11. Žádost o přijetí do ASCHK  

SCHČTK – prezidium nedoporučuje kolegiu schválení z důvodu nekompatibility stanov 



Český teplokrevník z.s. – prezidium požaduje doložení stanov a ostatních náležitostí definovaných 

stanovami ASCHK a poté doporučuje kolegiu ke schválení. 

12. Přístup do databáze ÚEK 

Na zkušební dobu prezidium požaduje přístupy pro zástupce PK (viz tabulka) a prezidia. 

13. Odpověď Dr. Davida na naši žádost o tvorbu Jednacích řádů odborných svazů 

Prezidium by chtělo využít služby Dr. Davida při tvorbě jak jednacích řádů, tak návrh vzorových 

stanov, aby tyto dokumenty byly kompatibilní a zároveň v návaznosti na stanovy a jednací řád ASCHK. 

Žádá Dr. Davida o návrh rozpočtu a časového plánu tvorby dokumentů. 

14. Žádost SN o příspěvek na klisny a hřebce SN vyřazené z GZ 

Prezidium souhlasí, výši příspěvku určí na příštím jednání prezidia, a na základě hospodářského 

výsledku za r. 2019.  

15. Změna sazebníku poplatků na žádost PK IC 

Prezidium schvaluje žádost PK IC o rozšíření sazebníku poplatků ASCHK ČR o poplatek za vystavení 

Certifikátu IC vystavovaném na dovezené koně zapsané do české PK IC. Zároveň upozorňuje svaz na 

nutnost naplňování ŠP české PK IC v návaznosti na mateřskou PK dle aktuální evropské zootechnické 

legislativy. 

16. Různé 

Lesy ČR  - návrh smlouvy o reklamní spolupráci zatím neprojednala dozorčí Rada LČR. Prezidium bude 

řešit až na základě rozhodnutí LČR.  

Výstava Lysá n. L. – schůzky 2.6. se zúčastní Dr. Dražan 

Termíny akcí  – 30.6. 10.00 prezidium a 13.00 kolegium v Kladrubech n. Labem 

- 12.11.2020 VH opět v Kladrubech n. Labem  

Vyhodnocení ŠP – k dnešnímu dni chybí 3 (MH, SHP a Arab) 

Smlouvy ZV a KMK uzavře s pořadateli tajemník. 

Zapsal: B. Políček 

Podpisy členů prezidia: 


