Zápis z online jednání prezidia ASCHK ČR konaného dne 8.2.2022
Přítomni: Bc. Petra Šarochová, Ing. Hana Stránská PhD., Ing. Hana Civišová PhD., Ing. Lenka
Gotthardová CSc., Aleš Fiala, Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc., Eliška Rodová, Ing. Blahoslav Políček
Online jednání bylo zahájeno v 18.00.

1. Návrh změn stanov a sazebníku poplatků
Prezidium projednalo poslední verze návrhu změn stanov a sazebníku poplatků. Změna stanov je
projednávána na základě usnesení VH z r. 2021 a v návaznosti na ni byl předložen i návrh sazebníku
poplatků, který by zohlednil členství ve svazu, pro který je ASCHK uznaným chovatelským sdružením a
svazů ostatních. Dle původního plánu budou následující verze předneseny kolegiu taktéž v online
režimu a posléze i na obvyklém jednání kolegia a valné hromady.
Diskuse:
H. Civišová – přednesla závěry ze svých účastí na oblastních schůzích v ZČ a JČ oblasti. ZČ oblast bez
připomínek. Závěr JČ schůze přinesl diskusi na téma ovlivňování práv členů, resp. navržení rozdílných
plánovaných rozdílných plánovaných slev pro členy „odborných“ svazů a svazů „oblastních“.
P. Šarochová – ano velmi podobně argumentovali i naši členové. Co se stane, když člena vyloučí
z odborného svazu – ztratí nárok na slevy?
A. Fiala – navrhuje odložit členění svazů a nechat slevy v navrhovaném sazebníku poplatků v rámci
členství pro všechny stejné. Spolu se změnou stanov je změn příliš a považuje za vhodnější všem
členům řádně vysvětlit důvody, které nás ke změnám vedou
M. Maršálek – navrhuje začít „zprůhledněním toku peněz“ pro chovatele. Tj. lépe vysvětlit, jak celé
financování ASCHK funguje a co přesně slevy pro chovatele obnáší pro obě strany. Aktuálně pro výhody
pro spolkyčlenění svazů taktéž nevidí prostor.
H. Štěrbová – hlavním rozdílem mezi svazy jsou především povinnosti odborných svazů (podílí se na
šlechtění) a proto bylo cílem dát těmto členům větší „váhu“, na druhou stranu není cílem diskriminovat
svazy oblastní, které mají nezastupitelnou úlohu v pořádání akcí (ZV, přehlídky apod.)
P. Šarochová – dlužíme vysvětlení členství. Podle aktuálního usnesení odvod za člena od sdružených
svazů, znamená že seznam členů, za které svaz zaplatí určuje především „sílu“ svazu v rámci ASCHK,
nikoli jen zjednodušeně vysvětlovaný příspěvek na časopis. Zároveň navrhuje umožnit individuální
členství v ASCHK fyzickým osobám za podstatně jiných podmínek a vyšších poplatků. Dále doporučuje
informovat o výhodách členství v odborném svazu.
L. Gotthardová – řešením by mohlo být podle vzoru německé federace vytvořit „umělý svaz“ pro
ostatní chovatele, kteří nechtějí (nebo nemohou) být v žádném odborném svazu.
A. Fiala, H. Civišová – tyto návrhy by znamenaly poměrně zásadní změnu koncepce stanov a v tuto
chvíli jsou zřejmě předčasné.
E. Rodová – navrhuje srozumitelně definovat desatero (10 bodů) proč být členem odborného svazu.
Toto dát na web, fb, ale např. i ve formě letáku i do každého průkazu při změně majitele
P. Šarochová – u nového sazebníku poplatků je důležité rozklíčovat jednotlivé položky (reálné ceny,
které pak platí)

Usnesení:
Prezidium bere na vědomí návrh změn stanov a pověřuje stávající členy dalším jednáním.
Prezidium projednalo nově navržený sazebník poplatků.
Hlasování: pro 5, proti 0 zdržel se 0. Návrh sazebníku poplatků byl přijat a bude v této podobě
předložen kolegiu a valné hromadě. Kancelář k návrhu sazebníku doplní vysvětlení.
Prezidium schvaluje následující termíny akcí:
prezidium online 14.2. od 19.00
kolegium online 28.2. od 17.00
kolegium 15.3. od 13.00 místo konání Hotel Tři Věžičky
valná hromada 26.4.

2. Změna poplatků Equiservis
Žádost o valorizaci poplatků firmou Equiservis s.r.o. Konkrétně o navýšení poplatku za zápis klisen
z 1.000,- na 1.050,- Kč bez DPH. Plánovaný dopad na rozpočet ASCHK činí cca 15.000,- Kč.
Usnesení:
Prezidium souhlasí se zvýšením ceny zápisu klisny na 1.050,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Současně pověřuje kancelář přípravou změn smluv na zootechnické činnosti, včetně plánovaného
zveřejnění cen dopravného jednotlivých smluvních partnerů.

3. Změny RPK
Svaz chovatelů Haflinga žádá o schválení nové členky RPK HF. Jedná se o Veroniku Sixtovou,
dlouholetou chovatelku splňující potřebné parametry na vzdělání ve smyslu zákona 154/2000 Sb.
Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Svaz Českých sportovních pony zvolil novou RPK ČSP ve složení Aleš Fiala, Stanislav Hošák ml., Adolf
Odložil, Lucie Odložilová a Emil Ludvík. Pouze Emil Ludvík je novým členem, když v RPK nahradil p. S.
Hošáka staršího. Všichni splňují potřebné podmínky.
Hlasování.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1.

4. Odborný referent

Prezidium souhlasí s požadavkem kanceláře ASCHK a pověřuje tajemníka přípravou vypsání
výběrového řízení na tuto pracovní pozici. Důvodem je neustálé navyšování agendy.
Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

5. Předvýběry
Vlastní předvýběry organizuje ZH Písek (Ing. Štěrbová), hodnocení a předvedení pak RPK ČT pod
vedením Ing. Civišové, vše ve spolupráci s kanceláří ASCHK v termínu 18. – 20.2. Rozeslány pozvánky
hostům. Pozváni byli zahraniční hosté a členové komise (prof. M. Halo a Fr. Grácz), prezident ČJF R.
Rouč a ředitelka ČPI Ing. Z. Majzlíková. Program II. Předvýběru ČT i následujících výběrů hřebců
ostatních plemen je zveřejněn na webu v kalendáři akcí. Plánována účast cca 30 teplokrevných a 15
hřebců ostatních plemen.

Jednání bylo ukončeno v 21.00
Příští jednání proběhne 14.2.2022 v 19.00

Zapsal:
B. Políček

