
  
Zápis z jednání kolegia zástupců ASCHK ČR, konaného dne 30.06.2020 v Kladrubech n. 

Labem  

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo zahájeno ve 14.15  

1. Zpráva o činnosti prezidia 

Přednesl MVDr. J. Dražan. Během r. 2020 proběhla tři zasedání prezidia. Zmínil omezení 

provozu kanceláře v souvislosti s Covid-19 v průběhu měsíců březen a duben. Letošní ročník 

KMK má prozatím velkou účast. Dále zmínil vzdělávání - proběhla školení s Doc. Maršálkem 

a Ing. Šímou i s německým posuzovatelem L. Heumannem. Všechna byla z pohledu účasti 

úspěšná. V souvislosti s plánovanými akcemi zmínil změnu personálního obsazení 

v Dostihovém spolku (novým ředitelem Mgr. J. Muller), letos bude Pardubická výstava pouze 

jednodenní. Stěžejní výstava Lysá n. Labem proběhne včetně večerního programu. Letňany 

zrušeny. Zmiňuje výhody členství v Asociaci soukromého zemědělství v souvislosti se 

zákonem na ochranu zvířat a přímou návaznost na vnímání koně jako hospodářského zvířete. 

Zmínil nový web. Nový ŠP ČT a jmenování ASCHK uznaným chovatelským sdružením pro 

plemennou knihu ČT. Dále nový design časopisu, který má spolu s webovými stránka na 

starosti Ing. H. Civišová. Termín VH je 12.11.2020 zde v Císařském hostinci v Kladrubech n. 

Labem. Úspěšně podepsána smlouva o reklamní spolupráci s LČR ve výši 500.000,- Kč. 

Mohou tudíž proběhnout chladnokrevné soutěže včetně MČR a mezinárodní spolupráce. 

NAZVa – ve spolupráci s Doc. Vostrým jsme součástí řešitelského týmu na téma „Negativní 

dopady atypických zdravotních parametrů na reprodukci a chov koní a jejich řešení metodami 

asistované reprodukce“. 

 

2. Zpráva o hospodaření  

B. Políček přednesl předběžné výsledky hospodaření. Za r. 2019 byly náklady ve výši 

17.652.000,-, výnosy 18.675.000,-. Hospodářským výsledkem je tedy zisk ve výši 1.023.000,- 

viz. výkaz zisků a ztrát. Ze strany MZe byly veškeré naše požadavky splněny a nezaznamenali 

jsme žádné výrazné problémy. Problematické bylo nahromadění plateb do období října a 

začátku listopadu, kdy musíme u některých dotačních titulů (KMK, výstavy) nejdříve uhradit 

veškeré náklady a až poté očekávat proplacení od MZe. Daňové přiznání podal daňový poradce 

Ing. Horký.  

 

3. Zpráva o výstavách 

Ing. Lenka Gotthardová CSc. děkuje za aktivitu svazů a chovatelů na výstavách. Jmenuje 

proběhlé výstavy v Lysé n. Labem, Pardubicích, Zemských hřebčincích, nebo Tlumačově na 

úrovni národní.  

 

Pro rok 2020 jsou plánovány výstavy: 

5.9. Pardubice 

18. - 20.9. Lysá nad Labem 

 

4. Zpráva revizní komise 

Kontrola proběhla 22.5. v Písku. Kontrola byla prováděna za r. 2019. Předseda komise MVDr. 

F. Horník seznámil přítomné se zápisem z jednání (viz příloha).  

 



  
5. Žádosti o přijetí do ASCHK 

Svaz chovatelů a přátel norika – 16 pro, zdržel se jeden 

 

Český teplokrevník z.s. –9 pro, 3 proti, 4 se zdrželi 

 

Svaz chovatelů českého teplokrevného koně – 17 proti přijetí 

 

Česká asociace connemara pony, z.s. – 17 pro přijetí 

 

 

6. Různé 

Smlouva ČJF x ÚEK – Ing. Machek ředitel NH Kladruby a zároveň Ústřední evidence koní 

seznámil přítomné s úskalími předávání dat o koních České jezdecké federaci. Koně, kteří jsou 

součástí plemenných knih jsou bez problému. Poskytování těchto dat je totiž součástí smlouvy 

mezi UCHS a NH. Problém je u bezplemenných zvířat. Zde musí dát souhlas majitel koně. 

Jednou z variant, jak tuto situaci řešit je souhlas majitele se zveřejněním dat ve chvíli, kdy 

takového koně hlásí do ÚE. Další variantou je předávání dat oprávněné osobě dle §7 zákona 

154/2000 Sb. Pokud by se ČJF stala touto oprávněnou osobou, bylo by možné, data předávat. 

 

Jednací řády odborných svazů – B. Políček seznámil přítomné s návrhem řešení 

konzultovaný s JUDr. Davidem. S tímto řešení nesouhlasí některé sdružené svazy. 

Kompromisním řešením by mohla být společná schůzka zástupců ASCHK a odborných svazů 

s Dr. Davidem v Praze v termínu, který nabídne. V diskuse k tomuto tématu argumentujne p. 

Kvisová (ICS) že mají nárokové členství ve svazu a tím pádem není jednacího řádu 

odborného svazu potřeba. p. Podzemská (ACHMK) – problém např. se syndikátem majitelů.  

 

Účast na Equitaně – p. Podzemská žádá zvážení účasti ASCHK na výstavě Equitana 

v Essenu v r. 2021. Kolegium pověřuje zjištěním podrobností k účasti L. Gotthardová 

 

PK online – p. Podzemská – zmiňuje nedostatky v zobrazování PK online. Ing. Civišová 

argumentuje zdržením v předávání dat z ÚEK na kterých je vývoj nových PK online závislý. 

p. Kvisová nabízí funkční verzi PK online pro PK IC – prozatím s poděkováním odmítnuto 

jako nesystémové. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.30 

Zapsal: B. Políček 


