
Zápis z online jednání prezidia ASCHK ČR konaného dne 14.2.2022 

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, Jiří Zasadil  

Online jednání bylo zahájeno v 19.30. 

 

1. Návrh změn stanov ASCHK 

H. Civišová – dnes, tj. 14.2.2022 proběhlo další jednání s p. Saxlovou. Aktuálně jsou stanovy dle našeho 

názoru (členů komise, kteří se jednání zúčastnili) v komentované verzi a jsme schopni je přednést 

jednání online kolegia 1.3.2022. Následně by mohly být stanovy znovu projednány na prezenčním 

jednání kolegia 15.3. 

Al. Fiala – cílem změn je mimo jiné zvýšení funkčnosti kolegia 

Závěr: 

Prezidium bere na vědomí aktuální verzi změn stanov. Jejich prezentaci na kolegiu provede Jaroslava 

Saxlová, spoluautorka změn a zaměstnankyně právní kanceláře Toman a partneři. 

 

2. Ověřování původu v PK ČT a smysl příspěvku chovatelům  

Diskuse na téma nutnosti ověření původu plemene ČT i z přirozené plemenitby (obsahuje aktuální ŠP). 

Cílem je tvorba funkčního systému, který by co nejméně zatěžoval chovatele (jak finančně, tak 

z pohledu zodpovědnosti). Při plánovaném objemu zakázek bude mít ASCHK slevu proti jednotlivým 

zakázkám chovatelů a jeden test bude cenově výhodnější, zároveň odpadne časté čekání na zaslání 

výsledků od chovatelů. V návaznosti na tuto skutečnost v podstatě ztrácí smysl vyplácet chovatelům 

v rámci PK ČT příspěvek (dotaci) na „ověřování původu po inseminaci“. Z praktického hlediska se jako 

nejsložitější jeví vytvoření systému předávání žíní včetně průvodních dat (čísla a jména zvířat) 

potřebných k identifikaci vzorků. Byly definovány 3 fáze tvorby systému: 

a) poptávka laboratořím a výběr nejvýhodnější nabídky,  

b) schůzka se smluvními partnery, kteří pro ASCHK provádějí označování,  

c) vytvoření systému na zpracování a zasílání dat a vzorků do laboratoře 

Usnesení: 

Realizací systému je pověřena kancelář ASCHK. Bude projednáno na příštím jednání prezidia. 

3. Příspěvek na hřebce plemene ČT na II. předvýběru 

Prezidium schválilo příspěvek hřebci plemene ČT za účast na II. předvýběru hřebců pro PK ČT. Cílem je 

podpořit účast koní plemene český teplokrevník. Zdrojem financí je rozpočet PK ČT. 

Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Online katalogy na webu  

Prezidium projednalo záměr a nabídku na tvorbu katalogu hřebců na webových stránkách ASCHK. 

Cílem je vytvoření přehledného katalogu včetně fotografií a videí s odkazy na PK online a chovatelský 



modul JIS. ASCHK vytvoří „platformu“, jejíž naplnění posléze zrealizují jednotlivé RPK. Nabídková cena 

27.000,- Kč je akceptovatelná. 

Závěr: 

Prezidium souhlasí se záměrem vytvoření online katalogu hřebců. 

Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Softwarové potřeby 

Opětovně diskutována nutnost přehledného zpracování zootechnických dat. Jejich vyhodnocení a 

poskytnutí chovatelům. 

V diskuzi mimo jiné zaznělo: 

M. Maršálek – nutné zapojit ČMSCH, zveřejňovaná data musí být mezinárodně uznatelná a jsou 

záležitostí „oprávněné osoby“. 

H. Civišová – z našich zkušeností je lepší zakoupit funkční licenci a přizpůsobit ji našim potřebám, 

nežli budovat systém vlastní. 

Závěr: 

Pokračující jednání povede ASCHK nadále na více frontách, především s ČMSCH, ÚEK a ČJF. 

 

7. Vozatajský pohár 

P. Šarochová informuje o zapojení dalších plemen do vozatajského poháru ČSP. Zmiňovanými plemeny 

jsou SHP, WP, HF a minihorse. Finále bude v Brně a žádá o podporu této akce.  

Usnesení: P. Šarochová předloží do příštího jednání rozpočet. 

 

Jednání bylo ukončeno v 22.15 

Příští jednání proběhne 28.2.2022 od 19.00, následovat bude kolegium 1.3. od 17.00 

 

Zapsal: 

B. Políček 

 

 

 

 

 


