
Zápis z online jednání prezidia ASCHK konaného dne 8.6.2022 

 

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 

Tématem schůzky byl požadavek ASCHK na odběr žíní hříbat narozených v PK ČT. V tomto smyslu byla 

předložena změna stávající smlouvy. Dalšími úpravami jsou předběžně projednané navýšení ceny za 

zápis klisny o 50,- Kč, zrušení poplatku za zápis mimo svod a zvýšení maximální ceny cestovného na 10 

Kč vč. DPH. Jednání se zúčastnili A. Fiala, H. Civišová, B. Políček, M. Maršálek, L. Kozák, P. Hurtíková, J. 

Chýle 

Požadavky firmy Equiservis konzulent tj. navýšení ceny ze současných 1210,- Kč (1452 vč. DPH) na 

1670,- (2000,- Kč vč. DPH) za hříbata PK ČT (včetně odběru žíní), resp. 1420,- (1700 Kč vč. DPH) za 

označování všech hříbat.  

V prezidiu proběhla rozsáhlá diskuse o požadavku na navýšení ceny služeb Equiservis konzulent. 

Členové prezidia s váží dlouholeté spolupráce s firmou EK, nicméně se jednohlasně shodli, že není 

možné platit za stejnou službu rozdílné finanční plnění. Inspektoři S. Hošák, R. Klos, K. Růžička, J. Holík 

a V. Krulichová (Jiroutová) jsou ochotni tuto službu provádět za cenu 1210,- (tj. 1452,- vč. DPH) a to 

pro všechna plemena za stejnou cenu.  

Prezidium z těchto důvodů nesouhlasí s navýšením ceny. Firmě EK bude ještě jednou nabídnuta 

smlouva s cenou 1210,- Kč (1452 vč. DPH) za registraci hříbat všech plemen.  

Pokud tato cena nebude firmou EK akceptována, prezidium bude pracovat na zajištění služeb pro 

chovatele, pravděpodobně formou dohod s jednotlivými oprávněnými osobami.  

Schváleno jednohlasně 

 

3. Jednání s ČJF 

Prezidium na základě jednání A. Fialy a B. Políčka se zástupci ČJF schvaluje předběžně definované 

náklady údržbu a provoz chovatelského modulu do 31.12.2022 ve výši 40.000,-. Částka bude uhrazena 

na základě fakturace ze strany ČJF. Ostatní spolupráce bude předmětem dalších jednání. 

Závěr: všichni pro 

 

 



4. Žádost o změnu ŠP ICS CZ 

Žádost byla předložena dnes tj. 8.6. nežli bude podána bere si prezidium jeden týden na prostudování. 

 

5. NVHZ 

Národní výstava hospodářských zvířat je plánována na 22. – 26.4 2023 na výstavišti v Brně. Hlavním 

organizátorem je Českomoravská společnost chovatelů. Záměr účasti schválen.  

Závěr: Předložit na příští jednání kolegia. Jednání s E. Sobotkovou a zástupci organizátora povedou B. 

Políček a M. Maršálek. 

 

6. VH ASZ 

Na VH ASZ konané dne 16.6.2022 v Pelhřimově budou ASCHK reprezentovat B. Políček, E. Rodová, H. 

Civišová, H. Stránská, J. Zasadil, náhradník H. Švaříčková 

Závěr: všichni pro 

 

7. Titanen den Rennbahn Brück 

L. Gotthardová přednesla žádost o příspěvek na dopravu 12.000,- Kč na reprezentaci J. Blizňákovi, který 

plánuje účast na této akci. 

Závěr: všichni pro. 

 

8. Saka a oblečení 

Návrh dle předběžného požadavku rozeslala E. Rodová. Prezidium jí pověřuje dalším jednáním. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 22.30 

Příští jednání 20.6. ve 20.00 

 

Zapsal: B. Políček 

 

 

 


