Zápis z online jednání prezidia ASCHK ČR konaného dne 28.2.2022
Přítomni: Aleš Fiala, Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc., Bc. Petra Šarochová, Ing. Hana Stránská PhD.,
Ing. Hana Civišová PhD., Eliška Rodová, Ing. Blahoslav Políček
Omluvena Ing. Lenka Gotthardová CSc.
Online jednání bylo zahájeno v 19.00.

1. Prohlášení k společné aktivitě se ZCHKS vůči dění na Ukrajině
ASCHK ČR jako uznané chovatelské sdružení koní v ČR odsuzuje násilí páchané na Ukrajině. Zároveň je
připravena pomoci ukrajinským chovatelům koní v jejich nelehké situaci.
Pokud mají čeští chovatelé zájem být nápomocní ukrajinským chovatelům koní nějakou formou –
přechodné ustájení, krmivo, transport apod., mohou kontaktovat naši organizaci na:
info@aschk.cz
Tato iniciativa je realizovaná v úzké spolupráci se Svazem chovatelů koní na Slovensku.

2. Příprava kolegia
Prezidium projednalo scénář online kolegia konaného 1.3.
Zahájení 17 – 17,10 následně přednese B. Políček zprávu o činnosti tak, aby v 17,30 mohla zahájit
seznámení přítomných s aktuální verzí stanov J. Saxlová.
M. Maršálek – vznesl dotaz, zda byly zapracovány připomínky p. Kvisové
Závěr: Prezidium schválilo konečnou verzi návrhu členství v kolegiu pro potřebu nové verze stanov, a
to v maximálním možném počtu účastníků
Termín prezenčního kolegia 15.3., termín potvrzení účasti do 8.3.
Termín VH 26.4. Obě akce mají potvrzenou objednávku v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

3. Schválení RPK
Svaz chovatelů a přátel Norika žádá o schválení RPK norika ve složení:
Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc., Jiří Zasadil, Tomáš Janda, Ing. Jana Rajšlová, Pavel Rittich
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
ICS CZ žádá o schválení nového člena RPK za abdikující paní Kamilu Válovou. Navrženým je:
Ing. Vladimír Dřevo, Ph.D.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

4. Různé
Valorizace mezd – E. Rodová přednesla žádost o valorizaci mezd zaměstnanců v pracovním poměru o
10% tj. částku odpovídající inflaci.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Morgana – H. Civišová podala zprávu o plánovaném propojení programu Morgana zajišťujícího
především zpracování výsledků ZV klisen a hřebců ČT přímo s daty ÚEK. Ing. Teplý souhlasí, ale žádá o
oficiální schválení.
Závěr: prezidium povoluje export dat pro potřebu programu Morgana.

Jednání bylo ukončeno ve 21.00
Zapsal: B. Políček

