Zápis z online jednání prezidia ASCHK konaného dne 20.6.2022

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

1. Kontrola zápisu z min. jednání
Kontrola zápisu z min. jednání. Všechny body jsou průběžně plněny.
2. Výsledky schůzky s firmou Equiservis konzulent, s.r.o.
Prezidium obdrželo dne 17.6. od firmy Equiservis konzulent e-mailem návrh na navýšení ceny za služby
a požadavek na zaručení určité exkluzivity.
Hlasování: 4 pro, jeden se zdržel
Usnesení: prezidium neschválilo předložené podmínky. Spolupráce s firmou Equiervis konzulent
pokračuje na základě stávající smlouvy. Problematika bude nadále projednávána na úrovni kolegia
zástupců.

3. Změna ŠP ICS CZ
ICS CZ předložila návrh Šlechtitelského programu, který MZe zamítlo a požádala o jeho předložení na
MZe prostřednictvím ASCHK. Prezidium po jeho prostudování konstatovalo, že návrh nesplňuje
požadavky stanovené MZe a doporučuje ICS CZ materiál v tomto duchu přepracovat.
Hlasování: 5 pro
Závěr: kancelář zašle tuto informaci ICS CZ

4. Příspěvkový řád
Projednán návrh příspěvkového řádu. Kancelář bude finálové znění konzultovat se spolupracující
právnickou firmou Toman a partneři.
Hlasování: 5 pro
Závěr: Finální znění opět projedná prezidium a podepíší 2 statutární zástupci

5. Sazebník inzerce
Prezidium předložen novelizovaný sazebník inzerce. Inzerce není plánována jako součást časopisu, ale
pouze jako jeho příloha. Dále je rozšířena možnost reklamy na webových stránkách.
Hlasování: 3 pro, 2 se zdrželi

6. Výběrové řízení na pracovníka kanceláře
B. Políček –výběrové řízení pokračuje dle plánu a určeného harmonogramu. 3 z 8 pozvaných zájemců
potvrdili účast, jeden se omluvil a jeden požádal o jiný termín.

7. Návrh na přenos z MČR v kompletních soutěžích chladnokrevníků
Byl schválen per rollam. Prezidium souhlasí.
Závěr: všichni pro.

Jednání bylo ukončeno ve 22.20
Příští jednání nejpozději v druhé polovině července.

Zapsal: B. Políček

