Zápis z online jednání prezidia ASCHK konaného dne 11.5.2022

Přítomni: Bc. Petra Šarochová, Aleš Fiala, doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc., Ing. Hana Civišová Ph.D.,
Eliška Rodová a Ing. Blahoslav Políček
Omluvena: Ing. Hana Stránská Ph.D., Ing. Lenka Gotthardová Ph.D.
Jednání bylo zahájeno ve 20.30.

1. Převod části peněz z běžného účtu na krátkodobý vkladový účet
Kancelář ASCHK navrhuje převést část, v tuto chvíli, volných finančních prostředků na vkladový účet.
Závěr: prezidium souhlasí s převodem části finančních prostředků z běžného účtu na účet vkladový.
Smlouvu s ČS jsou pověřeni podepsat H. Stránská a M. Maršálek
2. Žádost SCHSHP, z.s. o proplacení části zisku, který odpovídá PK SHP
ASCHK obdržela dopis předsedkyně SCHSHP paní Kyselé, ve kterém žádá o vyplacení částky 70.000,- tj.
částky deklarované jako zisk plemenné knihy SHP za r. 2021.
Závěr: prezidium žádost zamítlo
Zdůvodnění: Dle usnesení VH ASCHK ČR je na činnost odborných chovatelských svazu schválen
příspěvek ve výši 10%. z dotace na danou PK. Tento příspěvek bude SCHSHP vyplacen v obvyklém
termínu do 31.12.2022. Na základě doporučení KK, jednání kolegia zástupců svazů i samotné VH je
třeba, aby ASCHK měla přiměřenou finanční rezervu. Pokud tedy ASCHK generuje celkový zisk
neznamená to, že jej bude automaticky přerozdělovat svazům. Prezidium může podpořit konkrétní
akci, projekt apod.

3. Plánované ukončení pracovního poměru a pracovní pozice p. Práškové
Kancelář ASCHK navrhuje zrušení pracovní pozice asistentky tajemníka a ukončení pracovního poměru
p. Práškové.
Závěr: prezidium schvaluje zrušení pracovní pozice asistentky tajemníka. Termín bude upřesněn.

4. Vytvoření nové pracovní pozice odborného referenta
Z důvodu přibývající agendy kanceláře ASCHK, navrhuje prezidium zřízení nové pracovní pozice
odborného referenta. Výběrové řízení vyhlásí kancelář v nejbližší možné době.
Prezidium schvaluje členy výběrové komise: H. Civišová, A. Fiala, B. Políček, E. Rodová, H. Stránská

5. Aktualizace vnitřní směrnice pro vyplácení cestovních náhrad
Prezidium schvaluje zvýšení cestovného od 1.3. na 9,- Kč za km.

Sazebník služného připraví E. Rodová do příštího jednání prezidia.

6. Sazebník poplatků
Revize sazebníku poplatků – kancelář připraví podklady pro příští jednání.

7. Zootechnická činnost
Plošné ověřování původu hříbat ČT – dohoda s ČMSCH. Odběrové kity nejpozději do konce května.
Schůzka s firmou Equiservis návrh termínu - 6.6. Z diskuse dále vyplynulo, že toto téma trápí většinu
sdružených plemen, a proto prezidium předloží toto téma k diskusi při příštím jednání kolegia zástupců.

Jednání bylo ukončeno ve 22.00
Příští jednání 23.5. ve 20.00

Zapsal: B. Políček

