
Zápis z online jednání prezidia ASCHK ČR konaného dne 30.6.2021 

Přítomni: Aleš Fiala, Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc., Ing. Hana Stránská PhD., Ing. Hana Civišová 

PhD., Ing. Lenka Gotthardová CSc., Bc. Petra Šarochová, Eliška Rodová, Ing. Blahoslav Políček  

Online jednání bylo zahájeno v 18.00, probíhalo online a členové souhlasí se schválením formou per-

rollam. 

 

 

1. Smlouvy s odbornými svazy 

Smlouvy za jednotlivá plemena, pro která je ASCHK ČR uznaným chovatelským sdružením budou 

uzavřeny s následujícími subjekty:  

Českomoravský belgický kůň – Svaz chovatelů českomoravského belgického koně, z.s. 

Český sportovní pony – Svaz chovatelů českého sportovního pony, z.s. 

Český teplokrevník – Český teplokrevník, z.s. 

Hafling – Český svaz chovatelů haflingů, z.s. 

Irský Cob – Irish Cob the Czech Republic, z.s. 

Minihorse – Asociace chovatelů miniaturních koní z.s. 

Norický kůň – Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. 

Osel domácí – Klub chovatelů a přátel oslů, z.s. 

Shetland pony – Svaz chovatelů shetlandských pony, z.s. 

Slezský norik – Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB, z.s. 

Welšská plemena pony – Český svaz chovatelů velšských koní, z.s. 

 

Závěr: jednomyslně odsouhlaseno všemi členy prezidia. 

 

2. E-shop 

H. Civišová přednesla nabídku firmy webMedea, která v současné době spravuje web ASCHK ČR. 

V rámci transparentnosti poptá H. Civišová další minimálně 2 konkurenční nabídky.  

Závěr: nabídky porovná a vyhodnocení provede prezidium na příštím jednání. 

 

3. Členství ve WBFSH 

Ing. Civišová informovala o odevzdání pravidelného výročního reportu. Cena za členství zůstává stejná 

tj. 1.000 euro. Ze strany WBFSH jsme byli upozorněni na „pobrexitovou“ spolupráci s Velkou Británií, 

která se stává 3. zemí. Spolupráci, která je shodná v celé EU, zaštiťuje Ministerstvo zemědělství.  



4. Příspěvek postiženým obcím na jižní Moravě 

Prezidium schválilo připojení se ke sbírce organizované ASZ. Výše příspěvku bude projednána 

s kanceláří ASZ. Prezidium předběžně schválilo výši 25.000,- Kč. 

 

5. Potvrzení o zájmu využití výsledků výzkumného projektu 

Prezidium projednalo projekt „Nová generace krmiv pro sportovní koně na bázi ostropestřce 

mariánského“ a pověřuje tajemníka B. Políčka podpisem prohlášení pro MZLU. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.45 

Příští jednání proběhne 22.7.2021 v 17.00 v Písku. 

 

Zapsal: 

B. Políček 

 

 

 

 

 

 

 

 


