ASCHK ČR
U Hřebčince 479, 397 01 Písek
tel.: 382210644, e-mail: info@aschk.cz

Zápis z online jednání kolegia ASCHK ČR konaného dne 1.3.2022
Přítomni: Aleš Fiala, Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc., Bc. Petra Šarochová, Ing. Hana Stránská PhD.,
Ing. Hana Civišová PhD., Ing. Lenka Gotthardová CSc., Eliška Rodová, Ing. Blahoslav Políček, Michaela
Kvisová, Václav Bohdaský, Ing. Josef Holčapek, Rudolf Žimulák, Ing. Poplštejn, Jarmila Podzemská
Omluvena Ing. Veronika Jeníkovská
Host: Mgr. Jaroslava Saxlová, LL.M., advokátka advokátní kanceláře Toman a partneři
Online jednání bylo zahájeno v 17.00.

1. Úvod
V úvodu přivítal přítomné Aleš Fiala

2. Zpráva o činnosti prezidia
Blahoslav Políček přednesl zprávu o činnosti prezidia ASCHK, včetně stručného rozboru finanční
situace ASCHK.
3. Nová verze stanov
J. Saxlová – cílem je pružnější a uživatelsky příznivější dokument
První důležitou změnou je lepší nastavení definice členství. Reflektujeme řádné členy pro které ASCHK
vede plemennou knihu a se kterými má ASCHK smlouvu o spolupráci. Druhou skupinou jsou ostatní
členské svazy. Čestné členství je v zásadě beze změn.
Druhá výrazná změna nastala v definici kolegia zástupců. Především členství v tomto orgánu a jeho
pravomocí.
Diskuse na téma počtu zástupců v kolegiu v bodu 9.4.1. Diskutuje především R. Žimulák, H. Civišová, A.
Fiala a J. Saxlová.
Závěr: 9.4.1.2. rozšířit o „svaz pro který je ASCHK UCHS“
Dalším bodem je možnost distančního jednání v bodu 7.7.
Dalším důležitým bodem je možnost svolat možnost urychleného svolání náhradního jednání víceméně v řádech minut dle uvedení na pozvánce.

4. Příprava prezenčního jednání kolegia a VH
Předpokládaný čas zahájení 12.00. Místo Hotel Tři věžičky ve Stříteže u Jihlavy. Prosíme o potvrzení
účasti do 8.3.2022.
Valná Hromada pak proběhne 26.4.2022 na stejném místě. Zahájení prezence je plánováno na 10.00.
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5. Kalendář akcí, časopis a online katalog hřebců
H. Civišová představila aktuální kalendář akcí, poděkovala zúčastněným za zaslání seznamů akcí,
připomněla že zítra do 12.00 je poslední možnost pro zveřejnění akce v prvním čísle časopisu. Většina
aktuálních akcí je souběžně zveřejněna v kalendáři akcí na webu www.aschk.cz. Zároveň poděkovala
za zasílání článků do časopisu a připomněla, že od loňského roku proplácíme příspěvek za normostranu
i zveřejněnou fotografii. Závěrem zmínila prezidiem schválený záměr online katalogu hřebců na webu.

5. Různé
A. Fiala – na včerejším prezidiu byla schválena spolupráce se svazem chovatelů na slovensku ohledně
krize na Ukrajině
A. Fiala – pro nás je důležité vědět zda je pro Vás takovéto jednání vhodné, naším cílem je vás
informovat o aktuálním dění a znát Vaše názory na problematiku kterou řešíme
J. Podzemská – děkuje za online jednání, šetří čas i peníze a tento přístup za sebe chválí
M. Kvisová – souhlasí, častější a kratší jednání je mnohem lepší než méně časté formální jednání
M. Maršálek – Mze schválilo nový ŠP Norika. Cíleně je členěn tak, aby byl možný využit jako vzor pro
ostatní plemena
L. Gotthardová – Obec Kladruby nad Labem zasílá materiální podporu na Ukrajinu do obce Tuří
Remety, chov huculů je v obci Golubinoje

Jednání bylo ukončeno v 18.45
Příští jednání proběhne prezenčně 15.3. od 12.00 v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

Zapsal:
B. Políček

