
Zápis z výběrového řízení na osoby vykonávající odborné činnosti  

pro ASCHK ČR, z.s. konaného dne 26. 1. 2021 v Troubsku u Brna 

 

 
Členové komise:   MVDr. Jaroslav Dražan - předseda 

   Ing. Roman Klos - člen 

   Ing. Václav Sitter - člen 

 

K rukám předsedy komise MVDr. Jaroslava Dražana bylo doručeno tajemníkem svazu  

Ing. Blahoslavem Políčkem 10 přihlášek k výběrovému řízení na osoby vykonávající odborné 

činnosti. 8 žadatelů – fyzické osoby a 2 žadatelé – právnické osoby. 

Komise hodnotila splnění zákonných a odborných podmínek k vykonávání této činnosti. 

Hodnoceno bylo také technické vybavení a geografické rozmístění žadatelů. 

 

Komise rozhodla o jednotlivých uchazečích takto: 

 

• Stanislav Hošák  

– splňuje podmínky, část technického vybavení zapůjčeno z ASCHK ČR, z.s. 

• Ing. Jiří Holík  

– splňuje podmínky 

• Miloslav Perníček  

– splňuje podmínky 

• Karel Růžička st.  

– splňuje podmínky 

• Veronika Jiroutová  

– splňuje podmínky, z hlediska odborného schválena pouze pro plemeno český 

teplokrevník. Musí zároveň doložit technické vybavení k této činnosti. 

• Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.  

– splňuje podmínky 

• EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.  

– u všech uvedených pracovníků nutno doložit dokumenty uvedené ve výzvě  

pro zájemce o vykonávání odborné činnosti pro ASCHK ČR, z.s. Zejména nutno 

doložit osvědčení o způsobilosti k označování zvířat podle plemenářského zákona 

výžehem nebo injekční aplikací el. identifikátoru u Jana Míčka a Michaely Kodadové.  

U Michaely Kodadové zároveň nutno dodat doklad o splnění odborné způsobilosti 

podle zákona č. 154/2000 Sb. Z pohledu geografického rozmístění osob 

vykonávajících odborné činnosti pro ASCHK ČR, z.s. je severní Morava pokryta 

velmi dobře, a to již jedním pracovníkem EK. 

• Petra Kudělásková  

– nesplňuje podmínky pro vykonávání odborné činnosti, která je předmětem výběrového 

řízení. Zároveň v oblasti, v níž by činnost po splnění všech podmínek mohla 

vykonávat, je dostatečně zabezpečena. 

• Bc. Jana Burešová  

– v současné době nesplňuje všechny podmínky k vykonávání dané odborné činnosti. 

• MVDr. Dominik Mališ  

– nedoložil praxi a zootechnickou odbornost v chovu koní včetně popisu exteriéru,  

barev a odznaků. Také neuvedl praxi v provádění výžehů a technické vybavení 

k odborné činnosti. 

 



Komise pověřená k provedení výběrového řízení na osoby provádějící odborné činnosti  

pro ASCHK ČR, z.s. zahrnující registraci, označování, evidenci a zápisy koní do jednotlivých 

plemenných knih, jímž je ASCHK ČR, z.s. uznaným chovatelským sdružením,  

r o z h o d l a  

o uzavření smluv na vykonávání odborné činnosti s těmito osobami: 

 

Stanislav Hošák 

Ing. Jiří Holík 

Miloslav Perníček 

Karel Růžička st. 

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 

EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. – po dodání vyžadovaných dokumentů (viz výše) 

Veronika Jiroutová – s omezením (viz výše) 

 

Všechny osoby se budou muset podrobně seznámit se šlechtitelskými řády jednotlivých 

plemen, kterým ASCHK ČR, z.s. vede plemennou knihu. Koně označovat podle zákona 

č.154/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů, zároveň dodržovat šlechtitelské řády 

jednotlivých plemen. 

Povinností osob vykonávající odborné činnosti pro ASCHK ČR, z.s. je také sledovat změny a 

novinky v oblasti této činnosti. Nadále se zúčastňovat všech školení pořádané ASCHK ČR, 

z.s. 

 

U tří osob komise shledala prozatímní nekompetentnost k vykonávání této specifické odborné 

činnosti:  

 

Petra Kudělásková 

Bc. Jana Burešová 

MVDr. Dominik Mališ 

 

Komise navrhne prezidiu ASCHK ČR, z.s.: 

- vést, se souhlasem dotčených osob, seznam osob splňujících teoretické požadavky  

k provádění odborné činnosti pro ASCHK ČR, z.s. a podporovat jejich praktickou 

průpravu 

- monitorovat i podle oblastí osoby, které by tuto činnost mohly vykonávat; především 

z ekonomického hlediska je potřeba mít tyto osoby rozmístěné ve všech krajích 

 

Byla stanovena cena za registraci hříbat ve výši 1000 Kč a za zápis klisen do plemenných 

knih ve výši 1000 Kč (jedná se o ceny bez DPH).  

Zápis koní do plemenných knih mimo svod bude ze strany ASCHK ČR, z.s. zpoplatněn 

částkou 500 Kč, tato částka bude přidána k základnímu tarifu, zápis klisny mimo svod. Příjem 

pouze pro ASCHK ČR, z.s.  Za svod, mimo vypsaných svodů, se považují i všechny 

výkonnostní zkoušky a kvalifikační kola KMK. 

Cenu cestovného komise brala v úvahu, nebude ji stanovovat ani doporučovat, nicméně tato 

cena bude jasně uvedena u jednotlivých osob provádějící odborné činnosti na webu ASCHK 

ČR, z.s. 

Seznam osob oprávněných k provádění provádějící odborných činností pro ASCHK ČR, z.s. 

bude zveřejněn na webových stránkách ASCHK ČR, z.s. v sekci Registrace a zápisy koní.  

U jednotlivých osob bude uvedeno telefonní číslo, bydliště, jakou cenu bude účtovat za 1 km 

cestovného (uvedeno v přihláškách k výběrovému řízení.) 

Zapsal: Ing. Roman Klos 



    


