
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR konaného dne 22.7.2021 

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

Gotthardová CSc., Bc. Petra Šarochová, Ing. Blahoslav Políček 

Hosté: Ing. Hana Civišová PhD., Eliška Rodová, Jaroslav Zápotocký 

Jednání bylo zahájeno v 17.15 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Smlouvy s odbornými svazy – splněno 

E-shop – H. Civišová přednesla nabídky oslovených firem. Cenové rozmezí je 25.000 – 250.000,- Kč. 

Další variantou je tvorba vlastního e-shopu prostřednictvím systému shoptet, který dokáže obsluhovat 

H. Civišová. Ten je zpoplatněn ve výši cca 300,- Kč/měsíčně. Závěr – na základě výsledků poptávky 

rozhodlo prezidium o variantě vlastního e-shopu v systému shoptet. 

Členství ve WBFSH – přišla faktura – uhradíme obratem. 

Příspěvek postiženým obcím – zaplatíme ASZ na účet zřízený pro tento účel. 

Potvrzení využití výsledků výzkumného projektu – splněno. 

 

2. ČMSCH  

21.7. proběhlo jednání na ČMSCH s výkonným místopředsedou představenstva Dr. J. Kučerou. ASCHK 

zastupovali A. Fiala a B. Políček. Témata jednání NVHZ Brno, SNP čipy, posun modernizace databáze 

ÚEK.   

 

3. Nový účet u ČS 

Dlouhodobě nevyhovující služby ze strany Moneta Money Bank řešilo již předchozí prezidium. Nabídka 

ČS byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (oslovena ještě ČSOB, KB). Měsíční poplatek za vedení je 299,- 

Kč. Mimo jiné zahrnuje platební kartu, platební terminál PayPal, telefonní a internetové bankovnictví 

a platby bez omezení.  

 

4. Žádost NPS  

ASCHK v posledních letech pravidelně poskytuje 2 poháry pro nejlepší mladé vystavovatele. Ano 

prezidium souhlasí. 

Žádost o nákup vozatajského parkuru – prezidium odkládá na jednání kolegia, kde si mohou svazy 

žádost obhájit.  

 

 

 



5. Příspěvek na finále přehlídky ČT 

Prezidium schvaluje podporu v obvyklé výši do 90.000 pro kategorie 3letých klisen, letošních hřebečků 

a klisniček. 

 

6. Příspěvek nově přijatým svazům 

Prezidium schvaluje finanční příspěvek nově přijatým odborným svazům ve výši 2,5% 

z předpokládaného objemu peněz žádaného ze SR dle podkladů ČMSCH za 1. a 2. čtvrtletí 2021 na PK. 

Zbylých 2,5% bude doplaceno v obvyklém termínu na konci roku. 

 

7. ŠP norika 

Prezidium schvaluje nový návrh ŠP norika předložený RPK a pověřuje tajemníka jeho podáním na MZe. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.30 

 

Zapsal: 

B. Políček 

 

 

 

 

 

 

 

 


