
Zápis z online jednání prezidia konaného dne 25.6.2021 

Přítomni: A. Fiala, Doc. Ing. M. Maršálek CSc., Ing. H. Civišová PhD., Ing. H. Stránská PhD., Bc. 

P. Šarochová, Ing. L. Gotthardová CSc. a Ing. B. Políček 

Jednání bylo zahájeno ve 13.00, probíhalo online a členové souhlasí se schválením formou 

per-rollam. 

 

1. Zápis z VH 

Vlastní zápis je fakticky správně, bez připomínek. Prezidium doporučuje uvést usnesení z VH 

na samostatnou stránku. Po úpravě a připomínkách od ověřovatelů zápisu vytiskne kancelář 

zápis a ověřovatele zápisu fyzicky navštíví B. Políček. 

Úkol prezidia a kontrolní komise – zaslat zpět do kanceláře ASCHK čestné prohlášení člena 

voleného orgánu v termínu do 2.7. 

2. Smlouvy se svazy  

Předmětem tohoto bodu jsou smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) se všemi svazy a 

smlouvy o spolupráci s odbornými svazy o zajištění odborných činností souvisejících s vedením 

plemenné knihy. Dotaz H. Stránské, zda není potřeba na spolupráci s ASCHK vypsat určitou 

formu výběrového řízení. Odpověděl A. Fiala. I v současné době se jedná o vzájemnou 

spolupráci a smlouvu uzavřeme se svazy, které jsou v současné době partnery pro ASCHK jako 

UCHS. Dále byl projednán text navrženého znění. 

Závěr upravené znění smlouvy zkontroluje právník. Poté budou svazům zaslány smlouvy 

k podpisu.   

3. Změna stanov 

Usnesením VH bylo prezidiu uloženo vytvořit pracovní komisi ke změně stanov. Diskuse na 

téma definice členství.  

a) definovat problém (definice členství a kompetence orgánů) 

b) oslovit právníky 

c) vytvořit verzi s komentovaným řešením 

Závěr: H. Civišová a B. Políček osloví právníky, kteří se specializují na spolkové právo. Pracovní 



skupina navržena ve složení prezidium, p. Kvisová, H. Civišová, E. Rodová a B. Políček. 

4. JIS a řešení IT problémů 

Prezidium se usneslo na finanční podpoře rozvoje JIS České jezdecké federace tak, aby bylo 

možné oddělit výsledky pony ve skocích od skokových soutěží velkých koní a umožnění načítání 

těchto výsledků do chovatelského modulu JIS. Jednáním s ČJF smluvně pověří Martina Blažka, 

který vzhledem ke své znalosti JIS vytvoří ve spolupráci s programátory JIS možný systém a 

nechá ho nacenit. Rozpočet bude následně předložen ke schválení ASCHK.  

 

Prezidium se usneslo smluvně pověřit Martina Blažka koordinací IT odborníků na JIS ČJF, 

Morganu a databázi UEK tak, aby se zlepšila funkčnost propojení všech tří systémů ku 

prospěchu chovatelů. I v tomto bodě prezidium definitivně rozhodne po předložení konkrétní 

nabídky. 

5. Smlouvy na inspektorskou činnost 

Firma Equiservis konzulent s.r.o. požádala o rozšíření smlouvy o p. Jana Míčka. Prezidium 

souhlasí. Dále odsouhlasilo uzavření smluv s MVDr. Jindřichem Mullerem a p. Michaelou 

Kvisovou na označování hříbat plemene IC. 

6. Podpisy smluv 

Prezidium se usneslo, že veškeré výše uvedené smlouvy uzavřou jménem ASCHK ČR Doc. M. 

Maršálek a Ing. H. Stránská. 

7. Pomoc chovatelům postižených tornádem 

Prezidium nabízí spolupráci a pomoc chovatelům koní postižených především v oblasti 

Hodonínska a Břeclavska. Tato výzva bude zveřejněna na facebooku a webových stránkách. 

 

Termín příštího jednání je 30.6. v 18.00 

 

Zapsal B. Políček 


