
   Zápis z jednání Kolegia zástupců ASCHK 15.03.2022 Tři Věžičky  
 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
Omluveni: Jaroslav Rédl, Ing. Jiří Machek, Ing. Lenka Gotthardová, Jarmila Podzemská, Zdeněk Vítů, 
Lenka Ryšavá, Bc. Marie Gregorová 
 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 13:00 
 

2. Úvodní slovo přednesl prezident ASCHK – Aleš Fiala 
 

3. Zpráva o činnosti prezidia  
 
B. Políček, informoval o jednáních prezidia a zásadních událostech v rámci ASCHK a 
uskutečněných akcích. Viz prezentace o činnosti ASCHK z pohledu kanceláře. 
 

4. Mediální prezentace  
Přednesla H. Civišová. Časopis koně – termíny uzávěrek, honorování článků a fotografií. A. 
Fiala – redakční rada nefunguje úplně optimálně. Doc. Maršálek – redakční rada v zásadě 
zodpovídá za odbornou úroveň časopisu. H. Civišová – možnou cestou je i jmenování 
odborného garanta, který by funkci vykonával na základě smlouvy. V. Bohdaský – tuto 
informaci je možné sdělit i na VH. 
H. Civišová – webové stránky a seznam akcí a prezentace zamýšleného online katalogu hřebců 
Závěr: oslovením členů redakční rady byl pověřen A. Fiala 
 

5. Zpráva o hospodaření.  
B. Políček provedl rekapitulaci žádostí o dotace, tj. vedení PK, zveřejňování, výstavnictví, 
zkoušky výkonnosti, genetické zdroje a seznámil přítomné s počty fakturovaných úkonů za r. 
2021 – 1950 změn majitelů, 451 oprávnění k plemenitbě, 1159 označených hříbat, 42 zápisů 
hřebců a 685 zápisů klisen. 
 
Následovala diskuse na téma ziskovosti jednotlivých plemen. 

 
6. Změna stanov ASCHK 

H. Civišová – vytvořena pracovní skupina a na základě několika jednání byl vytvořen nový 
návrh stanov. 
Významné změny např. vznik a zánik členství jako pravomoc kolegia, funkční období orgánů, 
možnost korespondenčního jednání (online), konání VH (možnost náhradních schůzí), 
významné změny článku 9 – kolegium zástupců. 
Al. Fiala – vysvětlil proč jsme dospěli k návrhu počtu členů kolegia 

 Iv. Karbusický – zdá se mu nespravedlivý klíč k účasti na kolegiu 
 P. Půlpán – KK zastupuje 300 klisen a rozdíl vůči ČT, které má 9000 klisen 

Iv. Karbusický – vadí mi, že členství převádíme na peníze, tj. převedeno jeden člen kolegia 
navíc pro odborný svaz pro který je ASCHK UCHS 
M. Kvisová – podpořila názor p. Karbusického 
 
Závěr: Vypustit bod 9.4.1.2. Výsledek hlasování 12 pro, zdržel se 1, 1 proti vypuštění 
 



V. Jenikovská – navrhuje upravit body 9.2.8. – vedení seznamu členů kanceláří, 7.5. zápis 
musí být zpřístupněn všem členům, 10.3.4. – vypustit výši členských příspěvků a tuto 
pravomoc přiřadit valné hromadě jako bod 8.2.14. – všeobecný souhlas s aplikací těchto 
změn. 
M. Kvisová – v nařízení 1012/2016 – Mze trvá na nediskriminaci ve stanovách 
Iv. Karbusický – ACHHK má toto vyřešeno jednacím řádem 
V. Bohdaský – jakým způsobem řeší stanovy odvolání člena prezidia 
 
 

7. Příprava VH 
Termín a místo 26.4.2022 hotel Tři věžičky 
Předsedající VH: Aleš Fiala 
Program: 

1) Prezence  

2) Zahájení 

3) Volba předsedajícího a pracovních komisí 

4) Zpráva o činnosti a hospodaření 

5) Zpráva o výstavách a přehlídkách  

6) Zpráva revizní komise 

7) Přijetí nového řádného člena 

8) Změna stanov 

9) Vyhodnocení ŠP jednotlivých odborných svazů, pro které je ASCHK UCHS 

10) Diskuse 

11) Závěr 

 
 

 
8. Diskuse 

Postupně se vyjadřují všichni přítomní k aktuální situaci, pozvánky na akce, propagace 
spolku, spolupráce s ASCHK, podněty, otázky, připomínky: 
D. Olejníček – ZHT -  vztah s ASCHK bez problému, pro letošní rok připravujeme velké 
množství akcí, vyzdvihl soutěž tradičních spřežení 
J. Holčapek – SCHČMBK - 4 výstavy + 1 kvalifikace chl. soutěží 
V. Bohdaský – Náchodský svaz - náchodská přehlídka, zkoušky výkonnosti Rychnovek, žádá o 
vstřícnost RPK ČT a CS k pořádání společných ZV – H. Civišová budeme řešit 
V. Jenikovská – HF – v loňském roce Mistrovství Evropy, letos standardní akce, bohužel 
zřejmě bez MČR, ale výstavy, svody a zkoušky proběhnou, centrální svod v Pardubicích 
v rámci výstavy. 
J. Zasadil – JSCHK – 2 ZV, ČT a chladnokrevných 
M. Maršálek – Svaz Norika – schválen nový ŠP, malé odlišnosti při hodnocení exteriéru i ZV, 
ale rozhodně řešitelné 
R. Žimulák – MaS - ve čtvrtek proběhne schůze, tradiční výstava v Bečvě 20. ročník, 6.8. 
Moravský Šampionát Olomouc + pony akce licentace hřebců, svody Ostrava, Zábřeh 
V. Kyselá – SHP - Národní Šampionát v Pardubicích  
I. Karbusický – ACHHK - starosti – záchrana základního stáda huculů z Ukrajiny (9 – 13 
klisen), náležitosti zajištěny, čekáme na schopnost transportu. Radosti - mezinárodní 
šampionát v Topolčiankách u příležitosti 100 let NŽ. Výstavní úspěchy především 
v kategoriích klisen.  



M. Kvisová – ICS - za minulý rok jsme zdvojnásobili počet klisen v PK. Zároveň se nám daří 
zvyšovat členskou základnu (160 členů). Webináře, osvěta. Problémy s importy nekvalitního 
materiálu. NŠ v Sadské 2.7. svod na Slovensku v Prešově. Problémy s tvorbou ŠP. 
D. Pačanová – ČSCHVK - dokončujeme změnu ŠP. 9.4. bude členská schůze. Centrální svod 
v červnu v Hradci Králové. Další akce Děpoltovice, Olomouc, Plasy, výjezd na výstavu do 
Aachen. Zkoušky výkonnosti. Odborné semináře.  
P. Šarochová – ČSP - výstava V. Hoštice 23.7., 6.4. ZV Bouzov, Vozatajský pohár – funguje 11 
let. Letos rozšířeni do oblasti Čech. Zapojení SHP, WP a MH. Pro všechna pony plemena a 
plemena do 156 cm KVH. 8 kol finále v Brně. 
H. Stránská – ZHP - proběhly předvýběry, jarní přehlídky. 120 let ZH Písek 27.8. 
H. Civišová – ČT - oblastní schůze, předvýběry. Trápí nás velký počet hříbat registrovaných 
v zahraničních PK. Vzdělávání hodnotitelů a chovatelů. ZV hřebců v TO proběhnou školení 
hodnotitelů – skok ve volnosti, hodnocení mechaniky pohybu, skok pod sedlem. V druhé 
polovině října pak školení předvaděčů a hodnotitelů. 
 
Další diskuse – V. Jenikovská – ASZ zaznamenala zásadní snahy o vyloučení koní ze zatížení 
v dotační politice připravované na příští dotační období v rámci vyjednávání strategického 
plánu.  
Iv. Karbuický – AK a zemědělský svaz zajímají dotace a oni chtějí tyto finance přerozdělit 
svým členům 
Závěr: prezidium připraví argumentační podklady pro zástupce ASZ na příští jednání a 
požádá o schůzku s ministrem zemědělství 
 

 
Jednání ukončil závěrečnou řečí a poděkováním všem zúčastněným Aleš Fiala v 16:40. 

 
Zapsal: Blahoslav Políček 


