
Zápis z online jednání kolegia ASCHK ČR konaného dne 25.10.2022 

Přítomni: viz. Prezenční listina 

jednání bylo zahájeno v 13.00. 

 

1. Úvod a zpráva o činnosti 

V úvodu přivítal přítomné Aleš Fiala, informoval o průběhu jednání kolegia online, které má spíše 

informativní charakter a téměř totožný obsah s jednáním dnešním. Zápisy ze všech jednání prezidia, 

která proběhla taktéž v režimu online jsou k dispozici na webu www.aschk.cz v sekci dokumenty. 

 

2. Zpráva o hospodaření 

B. Políček – seznámil přítomné s průběžným plněním rozpočtu. Žádosti o dotace a jejich čerpání je 

realizováno v termínech dle zásad o poskytování dotací a ze strany MZe jsme ujištěni, že letošní 

rozpočet bude naplněn.  

 

3. Smlouvy na zootechnickou činnost 

Aleš Fiala přednesl představu o změně smluv na zootechnickou činnost. Cílem je, aby si zástupci 

jednotlivých plemen (RPK) měli možnost definovat kdo bude provádět registraci hříbat a zápisy klisen 

a hřebců. B. Políček rozvedl, proč bylo k výběru přistoupeno. Výpověď stávajícím partnerům bude 

předána následně vyhlášeno nové výběrové řízení. ASCHK nabídneme množství peněz za jednotlivé 

úkony. Vybraní lidé musí splňovat požadovanou odbornost. Přihlášené zájemce posléze nabídneme 

RPK. Pokud si někdo nevybere dobře, zodpovídá RPK a musí tuto činnost vykonat sama. Cílem je mimo 

jiné i přijetí větší zodpovědnosti za chov plemene z pohledu RPK.  

V následné diskusi se k problematice vyjádřili někteří přítomní zástupci svazů: 

J. Chýle – důležité je pokrytí (celá ČR), stabilitu a neměnnost. Equiservis byl vždy takovým partnerem.  

H. Stránská – z pohledu prezidia se jedná o snahu o spravedlivé rozdělení a možnost výběru pro 

každé plemeno 

Al. Fiala – je tu někdo kdo má lepší nápad, jak tuto situaci řešit? 

V. Jenikovská – u HF využíváme inspektory na registraci hříbat a zápisy klisen si realizujeme sami. 

I. Petrtýl – co se stane, když se nepřihlásí dost zájemců, aby bylo zajištěno pokrytí celé ČR?  

R. Novák – existuje síť veterinárních lékařů, kteří jsou schopni min. označování vykonávat 

I. Petrtýl – nebo je alternativa přihlásení se členů jednotlivých RPK 

M. Kvisová – tuto ideu považuje za rozumnou, u IC 2 lidé označí cca 80 hříbat za rok v celé ČR 

H. Civišová – u ČT je to cca 440 hříbat. RPK toto zorganizuje stěží. V současné době si chovatelé sami 

žádají označovatele a ten pak spojuje cesty a do určité doby přijede hříbě označit. Na druhou stranu 

máme konkurenci v zahraničních PK, které organizují cesty a dokáží během velmi krátké doby označit 

velké množství hříbat. Věřím, že se přihlásí odborníci, díky kterým pokryjeme celou ČR.  

http://www.aschk.cz/


M. Kvisová – upozorňuje, že vyhláška 136/2004 Sb. určuje termíny ve kterých majitelé oznámí 

narození hříběte a následně musí být provedeno označení. Vhodná je elektronická evidence žádostí. 

P. Šarochová – považuje za problém to, že označení koňovitých pouze v typu je levnější než u 

plemenných zvířat. 

P. Půlpán – myšlenka dobrá, KK měli 2 akceptované označovatele, pak přistoupili na služby firmy 

Equiservis a nakonec ještě oslovili mladé chovatele, kteří se průběžně vzdělávají. Dále svaz platí svod, 

kam zve kvalifikovaného hodnotitele. 

Závěr: prezidium do 31.10. naformuluje podmínky na služby za zootechnickou činnost a tyto podmínky 

zašle členům kolegia. Pokud nebude více než ½ proti do 4. 11. bude považováno za schválené. Výběrové 

řízení do bude obsahovat položky jako aplikace čipu, výžeh, odběr žíní, lineární popis, grafický popis 

atd. Vlastní výběrové řízení pak proběhne od 15.11. do 15.12. Přihlášení do výběrového řízení si budou 

moci vybrat pro která plemena chtějí pracovat a RPK si posléze z tohoto seznamu vyberou. 

 

5. Přijetí nových členů 

Žádost o přijetí SCHČT do ASCHK. Diskuse na toto téma. Členství zaniklo pro neplnění povinností 

řádného člena.  

Hlasování: pro nikdo, proti 21, zdržel se 4 

Závěr: spolek není přijat 

 

6. Změny ŠP 

Al. Fiala – za ČSP budeme měnit ŠP, vzorem je pro nás ŠP ČT a českého norika.  

p. Pavlisová – connemara schválení ŠP nám trvalo 14 měsíců 

Závěr: kancelář ASCHK nabízí členským svazům konzultace k aktualizaci ŠP. Termín pro změnu ŠP je 

do 31.12.2022. 

 

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. 

Předběžně určeny termíny VH ASCHK, a to 20.4.2023 11.00 Tři věžičky a prezenční jednání kolegia 

zástupců 15.3.2023 ve 12.30 tamtéž. 

Závěr: svazy připraví seznamy akcí na r. 2023 do 31.12.2022 

 

8. Web a digitalizace 

H. Civišová. Snaha 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 tvorba katalogu hřebců.  

 

9. Různé 

Zobrazení míst v mapách na webu 

Ivan Petrtýl – nabízí možnost prostřednictvím GIS zobrazení v mapě např. u stanic hřebců 

Závěr: H. Civišová poptá možnost zobrazování hřebců, nebo hodnotitelů u našeho současného 

provozovatele firmy WebMedea.  

 

Revize údajů členů kolegia  

Závěr: do 31.12.2022 každý člen kolegia napraví nedostatky definované v tabulce předložené všem 

přítomným a dohledatelné v portálu www.justice.cz. 4 současní členové dle tohoto protálu zanikly. 

Kancelář osloví tyto 4 svazy a vyzve je k nápravě taktéž do 31.12. 

 

Úprava stanov – Požadavek JUDr. Staňka na VH. Diskuse – potřebu změny přinese čas 

Závěr: Po necelém roce nepovažuje kolegium za vhodné stanovy měnit. Všichni pro 

 

UCHS ICS – p. Kvisová mateřská PK nemá aktualizovaný ŠP podle 1012/2016. To bylo řečeno na 

jednání na MZe v březnu. Irsko tj. mateřská PK bohužel nedělá nic. My máme od r. 2020 schválený ŠP 

a máme v něm schválenou jako oblast šlechtění i Slovensko a Polsko. Povinností MZe je toto oznámit 

ministerstvům v těchto zemích. Mezitím se na slovensku prosadila holandská PK. Obdobně se situace 

vyvíjí v Polsku. Měla by to být povinnost MZe.  

Závěr: kancelář požádá o vyjádření MZe i ČPI 

Fjordi – p. Pfefrová žádá o radu, jak postupovat, když nastal převrat v Holandsku na jejichž 

plemennou knihu chovají. Jsme bez jakékoli možnosti především označit hříbata, ale i zapsat koně 

apod. tj. veškerou zootechnickou činnost a nikdo s námi nekomunikuje. 

p. Pavlisová – nabízí kontakt na německé PK, které některé taktéž chovají fjordské koně 

Závěr: ASCHK může oslovit MZe a požádat Norskou PK a posléze požádat MZe o vedení fjordské PK 

v ČR pod ASCHK 

Jednání bylo ukončeno v 16.20 

 

Zapsal: 

B. Políček 

 

 



 

 

 

 

 

 


