Zápis z online jednání kolegia ASCHK ČR konaného dne 1.3.2022
Přítomni: Aleš Fiala, Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc., Bc. Petra Šarochová, Ing. Hana Civišová PhD.,
Ing. Lenka Gotthardová CSc., Eliška Rodová, Ing. Blahoslav Políček, Václav Bohdaský, Ing. Josef
Holčapek, Jarmila Podzemská, PharmDr. Rafifa Hamoudová Ph.D., Ing. Michaela Pavlisová, Žaneta
Pfefrová, Ing. Hana Stránská Ph.D., Jiří Zasadil
Online jednání bylo zahájeno v 19.00.

1. Úvod
V úvodu přivítal přítomné Aleš Fiala, toto jednání kolegia je spíše informativní a je přípravou pro
prezenční jednání, které proběhne příští týden.

2. Zápisy z jednání
Zápisy z jednání prezidia jsou zveřejněny na webu www.aschk.cz v sekci dokumenty. Zápis z jednání
29.9. není zveřejněn, byl stručně představen a bude zveřejněn zítra.

3. Smlouvy na zootechnickou činnost
A. Fiala přednesl představu o změně smluv na zootechnickou činnost. Cílem je, aby si zástupci
jednotlivých plemen (RPK) měli možnost definovat registraci hříbat a zápisy klisen a hřebců. B.
Políček rozvedl proč bylo k výběru přistoupeno. Výpověď stávajícím partnerům bude předána
anásledně vyhlášeno nové výběrové řízení.
Diskuse na toto téma, definitivní závěr přijme prezenční jednání kolegia zástupců.

4. Revize údajů členů kolegia
H. Civišová přednesla názor prezidia a kanceláře. V rámci nových stanov má kolegium relativně velké
pravomoce. Z toho vyplývá, že kolegium musí být složeno z relevantních a legitimních členů. Musí být
buď sami statutáři, nebo být statutárem pověření. Z tohoto pohledu je pro ASCHK nutné učinit
nápravu. Seznam svazů, které nemají vše v pořádku je součástí prezentace.
Závěr: svazy budou vyzvány k nápravě v termínu do 1.1.2023. Definitivní závěr přijme prezenční jednání
příští týden. Hlasovat na následujícím prezenčním jednání bude moci pouze schválení zástupci.

5. Přijetí nových členů
Přijetí SCHČT. Diskuse na toto téma.
Závěr: bude projednáno na prezenční jednání, které přijme i definitivní závěr.

6. Změny ŠP
Al. Fiala – za ČSP budeme měnit ŠP, vzorem je pro nás ŠP ČT a českého norika.
Závěr: kancelář ASCHK nabízí členským svazům konzultace k aktualizaci ŠP. Cílem je mít většinu ŠP
změněnu v r. 2023.

7. Kalendář akcí
B. Políček informoval o tvorbě kalendáře akcí na r. 2023 a požádal zástupce svazů o přípravu
kalendáře do příštího jednání kolegia zástupců.
Závěr: svazy budou požádány o přípravu seznamů akcí na r. 2023 nejpozději do konce roku 2022.

8. Web a digitalizace
H. Civišová prezentovala kontinuální snahu o zlepšování webových stránek. Často je jedním
z nejnavštěvovanějších míst na webu právě kalendář akcí. Možnost vložit akci pro každého člena je
cílem modernizace webových stránek. Stejně tak by mělo být možné se prostřednictvím webového
portálu přihlašovat zvířata na akce (svody, výstavy), do seznamu hřebců či možnost tvorby katalogu
hřebců.

9. Změna vyhl. 136
Kolegium pověřuje tajemníka připomínkami, které vytvoří ve spolupráci s doc. Maršálkem
Jednání bylo ukončeno v 21.15
Příští jednání proběhne prezenčně 25.10. od 13.00 v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

Zapsal:
B. Políček

