Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR konaného dne 19.10.2020 v Písku
Přítomni: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Václav Sitter, Ing. Roman Klos, Aleš Fiala, Eliška Rodová,
Blahoslav Políček
Omluvena Ing. L. Gotthardová

1. Osobní pohovor na pracovní pozici odborného referenta a fakturanta
Helena Rohlíková požádala o ukončení pracovního poměru z osobních důvodů. Prezidium poté
rozhodlo o podání nabídky práce na pozici odborného referenta a fakturanta. Přihlásilo se celkem 24
zájemkyň, z nichž bylo k osobnímu pohovoru na základě doložených životopisů pozváno 6. V komisi
pracovali Dr. Dražan, A. Fiala, E. Rodová a B. Políček. Dostavilo se 5 z 6 pozvaných zájemkyň v čase
12.00 – 14.30. Vybrána byla paní Hana Švaříčková.
2. Zápis z jednání pracovní komise KMK
Prezidium projednalo zápis z jednání konaného 15.10.2020. S vyzněním zápisu souhlasí, drobné úpravy
odeslány autorce zápisu K. Hanušové (viz příloha).
3. VH
Odložení konání VH již bylo avizováno na webových stránkách ASCHK. Stalo se tak z důvodu
mimořádných opatření nařízených vládou ČR. Prezidium se shodlo na nutnosti VH zorganizovat, jakmile
to situace dovolí. Proto pověřuje kancelář ASCHK, aby znovu oslovila odborné svazy, které prozatím
nedodaly seznamy delegátů, aby tak učinily. Kontrolou dokumentace bylo zjištěno, že k dnešnímu dni
nezaplatili členské příspěvky 3 svazy.
4. Časopis
H. Civišová připravila pravidelný redakční plán časopisu č. 5 (viz příloha) a přehled článků v číslech 1-4
(taktéž viz příloha). V tabulce přehledu článků je zapracován i kvalifikovaný odhad čísla č. 5 a je
zpracován ve 2 variantách. 1. je schválená varianta úhrady autorům odborných článků a fotografií,
která v současné době činí 37.300,- Kč. Varianta č. 2 pak doporučuje zaplatit autorům všech
příspěvků a v současné době činí 92.400,- Kč. Prezidium souhlasí s variantou číslo 2 v případě, že
bude jistota plnění rozpočtu časopisu ze strany MZe, resp. SZIFu. Tento rozpočet s navýšením počítá.

5. Ekonomické informace
B. Políček informoval o průběhu žádostí a čerpání dotací prostřednictvím „portálu farmáře“. Tento
systém má 2 zásadnější negativa. Složitost prokazování nákladů u nenárokových dotací (KMK, výstavy)
a delší časové prodlevy systému od doby podání žádosti do proplacení. Např. za vedení plemenných
knih, u kterých je žádáno čtvrtletně jsme požádali na začátku července a peníze na účtu jsme měli až
na začátku října. Z toho důvodu je značně nejisté proplácení zmiňovaných nenárokových dotací, u
kterých platí, že všechny náklady musí být uhrazeny až poté je možné o dotaci požádat a doufat, že
bude uhrazena, přičemž neexistuje jistota, že bude pokryta ze 100%. Protože ale v tuto chvíli nemáme
uhrazenu větší část ostatních nárokových dotací (vedení PK, ZV) nemáme dostatek finančních
prostředků na hrazení nenárokových a hrozí, že budeme muset požádat o krátkodobý úvěr.
Zapsal: B. Políček

