
Zápis z jednání řádné valné hromady 

 spolku Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s.,  IČ: 00551643, 

zapsaný ve složce,  L 107 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  se sídlem U Hřebčince 

479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek  

(dále též jen „spolek“) 

 

 

 

Datum konání:   22. 06. 2021 

Místo konání: Hotel Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 

Zahájení:   11.00 hod 

Ukončení:   16.30 hod 

 

 

 

Za účasti delegátů – viz příloha č. 1 tohoto zápisu 

Každý delegát disponuje 1 hlasem – hlasovacím právem 

   

 

 

 

Prohlášení delegátů: 

Delegáti - členové spolku prohlašují, že valná hromada byla svolána řádným způsobem.    

 

 

Popis projednání jednotlivých bodů programu a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku 

hlasování: 

1. Prezence:  

Prezence proběhla v 10.30 – 11.00 hod. 

2. Zahájení valné hromady 

Valnou hromadu společnosti zahájil v 11.10 hod.  prezident ASCHK ČR pan MVDr. Jaroslav Dražan, 

který přivítal přítomné hosty i delegáty. Omluvil nekonání pravidelné VH v loňském roce z důvodu nákazy 

Covid-19. Přednesl program jednání. Představil návrh předsedajícího této VH, kterým je MVDr. František 

Horník. Ten byl následně jednohlasně zvolen hlasováním aklamací.  



Následně převzal slovo MVDr. Horník, který taktéž přivítal přítomné. Především prezidium a hosty 

jmenovitě Ing. K. Kratochvíle a Ing. D. Olejníčka, ředitele ZH Písek a ZH Tlumačov. Dále konstatoval, že na 

valné hromadě je přítomno 80 % pozvaných delegátů, a že je tedy valná hromada schopna se usnášet. 

Přítomní členové disponují celkem 76 hlasy s tím, že každý člen má 1 hlas z celkového počtu 90 

pozvaných. Konstatoval, že valná hromada byla svolána řádným způsobem a proti způsobu jejího svolání 

nikdo z členů nevznesl žádné námitky. Dále seznámil přítomné s jednacím a hlasovacím řádem. 

3. Volba předsedajícího a pracovních komisí: 

Pan MVDr. František Horník navrhl, aby do orgánů valné hromady spolku byly zvoleny tyto osoby: 

předsedající –  MVDr. František Horník   

zapisovatel –  Ing. Blahoslav Políček 

ověřovatel zápisu –  Ing. Roman Klos, František Srnec, Václav Bohdaský 

mandátová, volební komise a skrutátoři - Eliška Rodová, Hana Švaříčková, Michaela Kvisová  

návrhová komise -  Ing. Lenka Gotthardová CSc,, MVDr. František Horník  

 

Na návrh předsedajícího bylo hlasováno taktéž o jednacím a hlasovacím řádu. 

 

Pro přijetí jednotlivých návrhů hlasovalo vždy všech 76 hlasů. Zdržel se 0. Proti přijetí návrhu hlasovalo 0.  

 

4. Zpráva o činnosti a hospodaření  

MVDr. J. Dražan poděkoval za dlouholetou spolupráci všem bývalým i současný členům prezidia. 

Vzpomněl zahraniční spolupráci např. v rámci COPA-COGECA, nebo vedení světového svazu HF. 

V souvislosti s tím je rád, že mohl přispět k dobrému jménu českých chovatelů v zahraničí. Stejně tak rád 

vzpomíná na spolupráci s Asociací soukromého zemědělství. Znovu vzpomněl postižení protinákazovými 

opatřeními a problém plánování akcí. Činnost prezidia byla v tomto období omezená a byla nahrazena 

komunikací elektronickou. Čekají nás různé legislativní změny, konkrétně především novelizace 

šlechtitelských programů většiny plemen. Závěrem poděkoval Ing. Kratochvílemu za navázání 

spolupráce s Lesy ČR s.p. a minulou i současnou finanční podporu chovu chladnokrevných koní ze strany 

tohoto státního podniku.  

Zprávu o hospodaření přednesl B. Políček. Výsledovka a rozvahu za období 1.1.2020 až 31.12.2020 má 

k dispozici každý delegát v sále. Celkové náklady byly ve sledovaném období ve výši 17.664.938,41 Kč, 

výnosy 18.728.897,68 a hospodářský výsledek je zisk ve výši 1.063.959,27 Kč. Vzhledem k tomu, že často 

dopředu neznáme výši některých příspěvků či dotací je poměrně obtížné správně nastavit rozpočet. 

Vzhledem k výše uvedenému proto navrhuji na r. 2021 a 2022 vyrovnaný rozpočet ve výši 18.000.000,- Kč. 

Dále navrhuji schválit výši členského příspěvku na r. 2021 ve výši 100 Kč na člena a podporu svazům, pro 

které je ASCHK uznaným chovatelským sdružením ve výši 10 % Kč z přijatých podpor na vedení PK. Výše 

dotací poskytovaných z rozpočtu ASCHK (inseminace, ověřování původu a akcelerační program) 

v celkové částce do 800.000,- Kč, v případě že by požadované částky překročily tento limit projedná jej 

prezidium.  

Bez připomínek z pléna, hlasování proběhne v usnesení.  

5. Zpráva o výstavách a přehlídkách 

Zprávu přednesla Ing. L. Gotthardová CSc. Bohužel nákazová situace nedovolila uspořádání některých 

akcí, především slibně se rozvíjející výstava v Praze-Letňanech. Tradičně podporované akce 

v Pardubicích a Lysé nad Labem proběhly. Zmínila zajímavou aktivitu p. Podzemské ze Svazu mini-horse - 

uspořádání virtuální výstavy. V kontextu výše uvedeného projevu MVDr. J Dražana navazuje 

poděkováním za modernizaci webových stránek a PK online Ing. H. Civišové PhD. Dále zmínila výrazně 

zlepšenou úroveň časopisu KONĚ a děkuje jak aktivním přispěvatelům, tak znovu Ing. H. Civišové PhD. 

Dále děkuje Mgr. K. Hanušové za přípravu a podíl na organizaci soutěží KMK, které jsou mezi sportovci 

stále oblíbenější.  

Z pohledu propagace zmiňuje nový seriál ČT „Českem na koňském hřbetě“, který je dobrou propagací 

koní. Nakladatelství Brázda, které se zabývalo vydávání zemědělských publikací převzala firma Profi-press 

p. Martina Sedláčka a je zde možnost vydání nových zajímavých knih (i ze zahraničí). 



6. Zpráva kontrolní komise 

MVDr. František Horník krátce zmínil zápis i z r. 2020 kdy revize proběhla v termínu 22.5.2020. Dále přednesl 

zápis z jednání letošní kontrolní komise, jejíž zasedání proběhlo dne 20.5.2021 v Písku. Zápis viz příloha.  

 

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

Za jednotlivá plemena představili vyhodnocení ŠP: 

ČMB – Ing. Václav Ročeň prezentace, SN – Ing. Ivan Petrtýl prezentace, HF – Ing. V. Jeníkovská – 

prezentace, ČSP – Aleš Fiala – vyhodnocení ŠP, WP – nepřítomni, MH – J. Podzemská – vyhodnocení ŠP, 

SHP – Bc. P. Šarochová – prezentace ŠP, IC – M. Kvisová – prezentace ŠP, Osli – Mgr. Ing. M. Žižlavská – 

vyhodnocení ŠP, ČT -  Ing. H. Civišová PhD. – prezentace ŠP, N – Doc. Ing. M. Maršálek CSc. - vyhodnocení 

ŠP, Arabský kůň - nepřítomni 

8. Změna 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).“ 

Hlasování – pro 74, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Přijetí nových členů 

Svaz chovatelů a přátel norika – zástupce Doc. Ing. M. Maršálek CSc. – svaz má v současné době 29 

členů. Ostatní plemena zastupují konkrétní svazy. Naší ambicí je být partnerem ASCHK ČR pro šlechtění 

plemene norik. 

Pro 73, proti 0, zdržel se 1 

Český teplokrevník z.s. - zástupce Ing. H. Civišová PhD. Svaz má v současné době cca 90 členů. Cílem je 

konsolidace PK ČT. 

Pro 69, proti 1, zdržel se 4 

Česká asociace Conemara pony z.s. představuje Ing. M. Pavlisová. Mateřská PK se nalézá v Irsku. Jedná 

se o jezdecké pony. Sama je členkou a chovatelkou ČSP, ale rádi by chovali v ČR tyto zajímavé pony. 

Pro 71, proti 0, zdržel se 3 

 

10. Volby 

Přepočítán počet přítomných – je přítomno 72 delegátů. Řízení schůze v otázce voleb převzala 

zástupkyně volební komise p. Michaela Kvisová.  

Následně požádala o představení kandidáty na prezidenta. Tito se stručně představili a přednesli své 

představy o výkonu funkce. 

 

 



Na funkci prezidenta ASCHK ČR kandidují: 

 Jméno           počet hlasů 

1. MVDr. Jaroslav Dražan    14 

2. Aleš Fiala    58 

Prezidentem se stává p. Aleš Fiala. 

Zatímco probíhaly volby prezidenta, byli požádáni o vyjádření taktéž kandidáti na viceprezidenty. 

Na funkci viceprezidenta ASCHK ČR kandidují: 

1. Ing. Lenka Gotthardová CSc.  64 

2. Ing. Roman Klos    18 

3. Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc.  50 

4. Ing. Radko Novotný   5 

5. Ing. Václav Sitter   16  

6. Ing. Hana Stránská PhD.   62 

7. Bc. Petra Šarochová   44 

Do prezidia ASCHK byli zvoleni Ing. Lenka Gotthardová CSc., Ing. Hana Stránská PhD., Doc. Ing. Miroslav 

Maršálek CSc. a Bc. Petra Šarochová. 

Při probíhajících volbách viceprezidentů byli požádání o představení kandidáti na členy kontrolní komise. 

Na funkci člena kontrolní komise kandidují: 

1. Václav Bohdaský   58 

2. Mgr. Marie Gregorová Dis.  37 

3. Kateřina Husaříková   31  

4. Ing. Eva Rašková   35 

5. Lenka Ryšavá     54 

6. Jaroslav Zápotocký   44 

7. Jiří Zasadil    57 

Do kontrolní komise byli zvoleni Václav Bohdaský, Jiří Zasadil, Lenka Ryšavá, Jaroslav Zápotocký a Mgr. 

Marie Gregorová Dis. Volební komise si ze svého středu zvolila předsedou J. Zasadila. 

Závěrem požádala p. Kvisová, zda chce někdo podat protest proti průběhu voleb. Nebylo tomu tak. 

Volby tedy jsou považovány za uzavřené a slovo bylo předáno opět předsedajícímu MVDr. F. Horníkovi. 

11. Diskuse 

p. Pokorný se dotazoval na delegáty za svaz ČSP. Odpověděl A. Fiala. Delegáty nominovalo 

předsednictvo SCHČSP jak je uvedeno v zápise z jednání, které proběhlo v březnu 2021. 

p. Skřivan vznesl dotaz na počet zvířat plemene conemara pony. Ing. M. Pavlisová – zatím pouze 3 hřebci 

a 12 klisen. PK je uzavřená, ale je možnost chovat part-bred conemara, kterých už je docela velké 

množství. Bohužel nás limituje to, že se nemůžeme účastnit akcí v zahraničí (Německu).  

Mgr. K. Hanušová – navrhuje do příštího roku připravit právně stanovy tak, aby ASCHK registrovala i členy, 

nejen spolky. Tedy změnit systém ASCHK ČR ze spolku spolků na možnost sdružovat jednotlivce.  



Bc. B. Jarešová – upozorňuje na povinnost tzv. GDPR. Tzn. mít právně ošetřené předávání soukromých 

dat. ICCR nabízí smlouvu, kterou má s ASCHK ČR uzavřenou, jako vzorovou. 

12. Závěr 

Nově zvolený prezident ASCHK ČR p. Fiala poděkoval za dosavadní činnost a předal odcházejícím 

funkcionářům dárkové koše.  

Na dotaz předsedajícího valné hromady delegáti konstatují, že nemají žádné připomínky k průběhu valné 

hromady.  

 

Nato se předsedající valné hromady rozloučil s přítomnými, poděkoval jim za účast a valnou hromadu 

prohlásil v 16.30 hodin za skončenou. 

  

    

Přílohy:  

1) Listina přítomných 

  

Předsedající valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu tímto prohlašují, že tento zápis o valné 

hromadě je úplný a pravdivý a že věrně zachycuje průběh valné hromady společnosti konané dne 22. 

června 2021. Zápis byl pořízen v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních s platností originálu.   

 

Ve Stříteži, dne 22. června 2021 

 

………………………………       …………………..………………………………. 

Zapisovatel        předsedající valné hromady 

 

 

……………………………………………….   ……………………………………………….. 

ověřovatel zápisu              ověřovatel zápisu 

 

  

 ………………………………………………. 

ověřovatel zápisu 

 

………………………………………………. 

volební komise 

 

 

 

 

 



Usnesení VH ASCHK ČR 

Návrhová komise formulovala následující usnesení Valné hromady ASCHK ČR z.s., konané dne 22.6.2021 

ve Stříteži. 

Valná hromada bere na vědomí: 

1) Zprávu o činnosti ASCHK ČR za rok 2021. 

2) Zprávu revizní komise. 

3) Zprávu o výstavách. 

4) Zprávu o činnosti jednotlivých svazů. 

 

Valná hromada ukládá prezidiu: 

5) Sestavit odbornou komisi pro změnu stanov, která připraví změny na příští jednání kolegia a VH. 

 

Valná hromada ukládá svazům sdruženým v ASCHK: 

6) Členové ASCHK odešlou prokazatelně členské příspěvky do 31.3.2022. Zároveň odešlou do 

stejného termínu seznam svých členů, za které odvádějí do ASCHK ČP ve výši 100,- Kč.  

Z administrativních důvodů zajištění valné hromady bude určen počet delegátů z členských 

základen jednotlivých spolků odeslaných do 31.3.2022. Způsob výpočtu počtu delegátů (poměr 

na počet členů) určí prezidium. 

VH schvaluje: 

7) Zprávu o hospodaření za r. 2020, rozpočet na r. 2021 a 2022, členský příspěvek na r. 2021 ve výši 

100,- Kč. 

8) Podporu odborným svazům ve výši 10 % - Kč z celkového objemu dotací na danou PK. 

9) Výši dotací poskytovaných chovatelům z rozpočtu ASCHK ČR, a to: inseminace do 1.000,- Kč 

(všem PK mimo ČT), ověření původu po inseminaci do 1.000,- Kč a akcelerační program do 

5.000,- Kč (všem PK mimo GZ), přičemž celkové náklady by neměly přesáhnout celkem 800.000,- 

Kč. 

 

 

Valná hromada volí: 

 

10) Do funkce prezidenta Aleše Fialu. 

11) Do funkce viceprezidentů Ing. Lenku Gotthardovou CSc., Ing. Hanu Stránskou PhD., Doc. Ing. 

Miroslava Maršálka CSc. a Bc. Petru Šarochovou. 

12) Do kontrolní komise byli zvoleni Václav Bohdaský, Jiří Zasadil, Lenka Ryšavá, Jaroslav Zápotocký 

a Mgr. Marie Gregorová Dis. 

  

 

pro : 71 

proti: 0 

zdržel se: 1 

   

 

 

 


