
  
Zápis z jednání kolegia zástupců ASCHK ČR, konaného dne 9.6.2021 v Humpolci  

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Jednání bylo zahájeno v 10.15  

 

V úvodu přivítal přítomné Dr. Dražan. Poděkoval za dodržování bezpečnostních podmínek 

účasti na jednání v souvislosti s covid-19. Přivítal účastníky a hosty. 

Reagoval A. Fiala a navrhl, aby jednání s přítomným V. Štěrbou a V. Bouškovou proběhlo 

zvlášť mimo jednání kolegia. 

Dr. Dražan dal možnost vyjádřit p. Štěrbovi. V. Štěrba reagoval tím, že zastupuje Svaz 

chovatelů ČT a p. Boušková je pověřená zastoupením svazu což dokládá soudním rozsudkem. 

A. Fiala – dokládáte vítězství u soudů, ale v portálu justice nic takového není 

p. Kvisová – podporuje názor p. Fialy. Statutární zástupce je v portálu justice. Uvádí paralelu 

s bankou, ve které se také baví pouze se statutárem uvedeným na justici a doporučuje, aby se 

ASCHK řídila stejným způsobem. Kromě toho nepovažuje za vhodné zasahovat do vnitřních 

záležitostí svazů. 

H. Civišová – také promlouvá jako zástupkyně SCHČT a současná předsedkyně RPK ČT. Tato 

RPK byla ze strany ASCHK jmenována. Nezpochybňuje členství p. Štěrby a p. Bouškové, ale 

upozorňuje, že nezaplatili členství od r. 2016. Předkládá plnou moc k zastoupení SCHČT od 

aktuálního místopředsedy p. Zicha. 

V. Boušková – chtěli jsme jen sdělit situaci ve svazu. Spolek je v insolvenci bez statutárního 

zástupce a na pokraji likvidace. Chceme revitalizaci svazu na základě rozhodnutí soudu o 

zrušení konference z r. 2016. 

 

1. Zpráva o činnosti prezidia 

Zpráva za r. 2020 byla zveřejněna v časopisu KONĚ. V r. 2021 jsme omezili činnost kanceláře 

formou home-office. Jednání nemohla probíhat, ale komunikace probíhala elektronicky. 

Zmiňuje problematiku financování na konci roku 2020. Dále zmiňuje výběrové řízení a 

kritizuje jednání kontrolní komise a Svazu IC.  

 

2. Zpráva o hospodaření  

B. Políček přednesl předběžné výsledky hospodaření. Za r. 2020 byly náklady ve výši 17 664 

471,79, výnosy 18 728 897,68. Hospodářským výsledkem je tedy zisk ve výši 1 064 425,89 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 od října do začátku 

prosince, 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 

Dr. Dražan zmiňuje proběhlou výstavu v Lysé n. Labem. Pro letošní rok novinka povinnost 

očkování na herpes virus. Doplňuje Ing. Gotthardová zmiňuje ostatní výstavy a vyzdvihuje 

aktivitu svazu MH a jejich virtuální výstavu.   

 

Pro rok 2021 jsou plánovány především tyto výstavy národního významu: 

11. - 12. 9. Pardubice 

24. - 26. 9. Lysá nad Labem 



  
 

4. Zpráva revizní komise 

Kontrola proběhla 20.5. v Písku. Byla prováděna za r. 2020. MVDr. F. Horník seznámil 

přítomné se zápisem z jednání (viz příloha).  

V. Bohdaský doplňuje vyjádření Dr. Horníka. Děkuje Dr. Dražanovi za to, že udržuje schůzi 

v rovině slušnosti. Zároveň se ptá, proč tedy napadá kontrolní komisi a její závěry. 

Upozorňuje na jednací řád kontrolní komise, který je v rozporu se stanovami. 

p. Kvisová – upozorňuje, že na změnu stanov je nutné upozornit předem. Navrhovanou 

změnu musí projednat minimálně kolegium a min. 10 dnů před VH by měly o tomto být 

informováni delegáti. 

 

5. Příprava valné hromady 

Termín konání 22.6., místo konání Hotel Tři Věžičky.  
 

Program jednání: 

1) Prezence  

2) Zahájení 

3) Volba předsedajícího a pracovních komisí 

4) Zpráva o činnosti a hospodaření 

5) Zpráva o výstavách a přehlídkách  

6) Zpráva revizní komise 

7) Vyhodnocení ŠP jednotlivých odborných svazů, pro které je ASCHK UCHS 

8) Přijetí nových členů  

9) Změna stanov 

10) Volba členů prezidia a kontrolní komise 

11) Diskuse 

12) Závěr 

Návrh prezidia na orgány VH: 

Předsedající VH: MVDr. Lysák, p. Kvisová, Dr. Horník (rozhodne VH) 

Mandátová, volební komise a sčítání hlasů: E. Rodová, H. Švaříčková, L. Ryšavá 

Návrhová komise: Dr. Horník, p. Hejhal 

Ověřovatelé zápisu: Ing. R. Klos, F. Srnec, V. Bohdaský 

Zapisovatel: B. Políček 

 

Návrh změny stanov. Článek 16 odst. 5 vypustit první 2 slova „Předsedu a“ a ponechat jen 

„členy kontrolní komise…“ dále vypustit ve stejném odstavci slova „na návrh kolegia 

zástupců“ a dále vypustit Způsob volby.  

Finální text zní: „Členy kontrolní komise volí valná hromada ASCHK ČR z.s.. Kontrolní 

komise je pětičlenná (minimálně 3 členové jsou členy svazů, kterým vede ASCHK ČR z.s. 

PK).“ 

Pro 19, zdržel se 1 

 

Sdružené svazy nominovaly tyto kandidáty: J. Zasadil, V. Bohdaský, M. Gregorová, 

Zápotocký, Stehnová, Ryšavá 

 

 



  
V. Sitter – seznam členů JČ svazu a SCHČT. Zjistil jsem, že se tam hodně lidí prolíná. A 

dotaz na H. Civišovou jakým způsobem byly zaplaceny členské příspěvky do ASCHK.  

H. Civišová – předsednictvo je neusnášeníschopné. Oblastní schůze nebyly. SCHČT má 

zaplaceno naposledy za r. 2020. Předsednictvo se usneslo na tom, že za těchto 237 členů 

zaplatí i za r. 2021. Členové potřebují čerpat výhody, nový svaz nebyl přijat. V letošním roce 

byl členům odeslán dopis, který je o tomto informoval.  

J. Podzemská – domnívá se, že svazy mají vlastní právní subjektivitu a pokud neproběhla 

valná hromada svazu má tuto pravomoc předsednictvo svazu 

Diskuse na téma odvodu členských příspěvků do ASCHK. Zapojili se p. Kvisová, 

Podzemská, Žimulák, E. Rodová, prezidium a další.  

H. Civišová – jsme jako zástupci SCHČT ochotni přijet na VH ASCHK pouze jako hosté. 

p. Kvisová – ASCHK má své stanovy, které jsou platné a z nich vyplývá že každý člen má 

své zástupce (delegáty) na VH. 

V. Štěrba – plánujeme svolat všechny členy z r. 2017 na konferenci, která rozhodne o 

budoucím směrování svazu. Nepřišli jsme rozvrátit asociaci. Přišli jsme požádat o podporu 

našeho stanoviska. SCHČT je členem ASCHK.  

V. Boušková nedoporučuje akceptovat delegáty SCHČT. 

 

Na návrh kolegia prezidium rozhodlo dle článku 10 odst. 2 stanov ASCHK ČR o způsobu 

jakým budou zvolení delegáti za SCHČT: 

SCHČT bude na VH zastupovat RPK ČT.  

Pro 17 hlasů. 

 

6. Různé 

 

p. Kvisová žádá o revokaci rozhodnutí prezidia ohledně označování hříbat pro PK IC. V tuto 

chvíli jsme ve fázi odcházení z ASCHK. Ve chvíli, kdy budeme UCHS máme vše domluvené 

a předjednané. Chceme jen uzavření smlouvu za stejných podmínek, jako byla do konce 

loňského roku.  

Prezidium souhlasí s uzavřením s MVDr. J. Mullerem na dobu určitou do schválení UCHS 

ICCR. 

 

p. Žižlavská – žádá o možnost účasti na kolegiu i online. 

 

Jednání bylo ukončeno v 14.00 

 

Zapsal: B. Políček 


