
   Zápis z jednání Kolegia zástupců ASCHK 16.11.2021 Velký Rybník  
 
Omluveni: Jaroslav Rédl, Ing. David Olejníček, Ing. Karel Kratochvíle, Ing. Jiří Machek, Michaela 
Kvisová, Maria Žižlavská, Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová 
 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 13:15 
 

2. Úvodní slovo přednesl prezident ASCHK Aleš Fiala 
 

3. Zprávu o činnosti prezidia přednesl Blahoslav Políček, informoval o jednáních prezidia, 
zásadních událostech v rámci ASCHK a uskutečněných akcích (většina informací v zápisech 
z prezidií je zveřejněna na webu www.aschk.cz). 
 

4. Zpráva o hospodaření. B. Políček provedl rekapitulaci žádostí o dotační tituly tj.  
 
- vedení PK ostatní plemena cca 5300 koní a 9200 koní ČT čtvrtletně celkem 1.270.000,- Kč, 
- zveřejňování (seznam hřebců, internet, časopis, ročenky) 950.000,- Kč,  
- výstavnictví (předvýběry hřebců, přehlídky 3letých klisen, výkonných koní, šampionáty, 

Lysá n. Labem, výstava chladnokrevných koní) celkem 2.790.000,- Kč, 
- zkoušky výkonnosti 3letých klisen ČT a chladnokrevných a 3 a 4letých klisen ostatních 

plemen celkem 3.208.000,- Kč,  
- genetické zdroje SN a ČMB celkem 2.509.000,- Kč,  
- KMK 2.860.000,- Kč.  
Jedná se o žádosti a je tedy potřeba počítat s určitým krácením (obvykle výraznější např. u 
GZ) a pak především se stále se opakující situací, kdy do konce listopadu musíme dotace 
vyplatit a posléze doufat, že budou naše nároky uznány a vyplaceny. U loňských dotací jsme 
tak obdrželi některé platby až v březnu, a proto jsme byli nuceni pozdržet platby dotací 
vyplácených z našich zdrojů (akcelerační program, inseminace, ověřování původu apod.).  
 

5. Zpráva o výstavách. Ing. L. Gotthardová stručně informovala o akcích, které proběhly v r. 2021.  
 

6. Termíny akcí. B. Políček požádal přítomné o zaslání termínů akcí na r. 2022 do konce roku 
letošního s ohledem na uzávěrku časopisu č. 1/2022. Ing. Stránská zmínila výročí 120 let 
založení ZH Písek a pořádání výročního jezdeckého dne v termínu 27.8.2022. Ing. Civišová 
nabídla možnost školení předvaděčů a posuzovatelů v termínu 11. - 12. 12. 2021 v ZH Písek. 
 

7. Diskuse na téma odborný svaz (p. Karbusický, A. Fiala, R. Žimulák a další). S předstihem 
probíráno téma zastoupení chovatelů v ASCHK prostřednictvím svazů, oblastních, odborných, 
jejich členství a aktivita různých svazů. Závěrem konstatoval p. Karbusický, že změna stanov 
je nutná a vztahy je potřeba vyčistit. Zároveň nesouhlasí s finančním zdůvodněním.  
 

8. Prezentace Ing. H. Civišové „Co se děje v ASCHK a jak mohou svazy přispět, aby se dělo ještě 
více.“ (viz příloha) 
 
Kolegium schvaluje myšlenky definované ve výše uvedeném dokumentu. Tj.  
a) Každý spolek bude evidovat všechny své členy, ale ASCHK předá pouze data členů, kteří 

budou souhlasit se zpracováním osobních údajů jak spolkem, tak ASCHK.  



b) Spolek bude odvádět členský příspěvek za každého svého člena, kterého nahlásí do 

ASCHK. Takto evidovaný člen je pak z pohledu ASCHK platným členem s právem na 

aktuální členské výhody (slevy, časopis) a právem tento spolek zastupovat v rámci 

ASCHK (na kolegiu, na valné hromadě - delegát nebo kandidát na funkci) 

 
 
Jednání ukončil závěrečnou řečí a poděkováním všem zúčastněným Aleš Fiala v 15:55. 

 
Zapsal: Blahoslav Políček 


