Zápis z online jednání prezidia ASCHK konaného dne 23.5.2022

Přítomni: Petra Šarochová, Aleš Fiala, Miroslav Maršálek, Hana Civišová, Eliška Rodová, Lenka
Gotthardová, Hana Stránská, Lenka Gotthardová a Blahoslav Políček
Jednání bylo zahájeno ve 20.00.

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
V úvodu jednání proběhla kontrola zápisu z minulého jednání a prezidium konstatovalo, že všechny
body jsou splněny, a nebo průběžně plněny.
2. Výsledek poptávky na ověřování původu hříbat PK ČT
Kancelář ASCHK oslovila 3 firmy poskytující ověřování původu u koní. Konkrétně Genomia Plzeň,
Lamgen Brno a ČMSCH Hradištko p. Medníkem. Poptávána byla cena ověření původu cca 500 hříbat
narozených v rámci PK ČT při plánovaném plošném ověřování původu.
Závěr: jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Českomoravské společnosti chovatelů.

3. Schůzka s firmou Equiservis konzulent
Schůzka plánována na 6.6.2022 od 10.00 v Písku. Témata jednání – plošné ověřování původu u hříbat
PK ČT a jeho realizace, změny v ŠP (především ČT a norik), plánované změny sazebníku poplatků a
případná úprava smluv.

4. Aktualizace vnitřní směrnice pro vyplácení cestovních náhrad
Projednán a schválen návrh vnitřní směrnice odměňování v rámci ASCHK, který je přílohou tohoto
zápisu a nabývá platnosti k 1.6.2022 viz. příloha.

5. Sazebník poplatků
Projednán a schválen návrh úpravy sazebníku poplatků (viz příloha). Platnost od 1.6.2022. Cílem změny
je aktualizace (zrušení poplatků za zápis mimo svod a vstupní zápis do PK) a naopak přizpůsobení cen
poplatkům, které za úkony hradí ASCHK. Dalším cílem je profesionalizace v návaznosti na výše uvedené
změny odměňování komisí.
Závěr: B. Políček napíše do příštího čísla časopisu KONĚ článek informující chovatelskou veřejnost o
důvodech změn.

6. Vozatajský pohár žádost o příspěvek
SCH ČSP žádá o příspěvek na pořádání finále vozatajského poháru a přehlídky pracovních koní malých
plemen, konané dne 15.10.2022 v Brně.

Závěr: výše příspěvku o který požádá ASCHK na avizovanou přehlídku je 40.000,- Kč.

7. Nákup 1 sady vozatajského parkuru
Momentálně vlastní ASCHK 2 sady. Jsou v užívání SCH ČSP a SCH MH. Jelikož jsou hojně využívány a
půjčovány např. na závody chladnokrevných koní, či soutěže speciálních výstavních tříd projednalo
prezidium návrh na nákup 1 sady vozatajského parkuru o 15 průjezdech.
Závěr: předběžný souhlas se záměrem, kancelář ASCHK osloví dodavatele a následně bude vybrána
nejlepší nabídka.

8. Export dat pro disciplínu drezura
Prezidium projednalo potřebu zpracování drezurních dat pro kontrolu dědičnosti. ČJF je ochotna
potřebná data poskytnout. Částka kalkulovaná na zpracování zakázky je kalkulována na 30.000,- Kč.
Závěr: prezidium souhlasí s nabídkou i s předběžně navrhovaným termínem dodání tj. 17.6.2022.

Jednání bylo ukončeno ve 22.30
Příští jednání 8.6. ve 20.00

Zapsal: B. Políček

