Zápis z jednání prezidia konaného dne 5.4.2018 ve Velkém Rybníku

Přítomni: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Roman Klos, Ing. Lenka Gotthardová CSc., Ing. Václav Sitter
Omluvena: Ing. Martina Kosová PhD.
Host: MVDr. František Horník
Jednání bylo zahájeno v 11.00.

1. Průběžná zpráva činnosti o hospodaření
O činnosti informoval Dr. Dražan. Zmínil především změnu pravidel chladnokrevných soutěží,
předvýběr hřebců v Brně, účast na VH odborných svazů, jednání s firmou Eqiservis konzulent či
návrh nové smlouvy s výstavištěm v Lysé nad Labem
Hospodaření: B. Políček přednesl zprávu E. Rodové ohledně činnosti neziskové organizace (viz
příloha) kde vysvětluje z jakých důvodů jsme v letošním roce odvedli FÚ daň ve výši 42.560,-.
Jedná se především o dělení naší činnosti na hlavní (vyplývající ze stanov) a hospodářskou.
Celkové obraty za r. 2017 byli na straně nákladů ve výši 7.504.542,60 Kč a na straně výnosů ve
výši 7.801.823,00 Kč.
Prezidium dále schvaluje: mimořádné odměny pro E. Rodovou 5.000,- Kč a Z. Práškovou 1.000,Kč. 4,6% navýšení základního platu všem zaměstnancům platné od 1.4.2018 a výkonnostní cíle
tajemníka ASCHK: příprava VH, dodržování rozpočtu, podání žádostí o dotaci. Vedení
administrativy kanceláře.

2. Jmenování RPK
Prezidium projednalo postupně nově navržené členy RPK. Trvalo především na splnění
odbornosti podle §30 zákona 154/2000 Sb.
Norická RPK Ing. Radko Novotný, Tomáš Janda, Jiří Zasadil, Martin Novotný a Doc. Ing. Miroslav
Maršálek CSc.
Slezsko norická RPK Jan Blizňák, Jana Voráčková, Ing. Ivan Petrtýl, David Janoš, Petr Novák

RPK Mini-horse a Irských cobu dosud nedoložili odbornou způsobilost jednotlivých členů a
prezidium proto jmenování odložilo.

3. Příprava VH
VH proběhne dle návrhu prezidia tj. 27.4.2018 v Kladrubech nad Labem. Dále prezidium navrhuje
tento program jednání:

1) Prezence

2) Zahájení
3) Volba předsedajícího a pracovních komisí
4) Zpráva o činnosti a hospodaření
5) Zpráva o výstavách a přehlídkách
6) Zpráva revizní komise
7) Vystoupení hostů
8) Vyhodnocení ŠP jednotlivých odborných svazů pro které je ASCHK UCHS
9) Dovolba člena prezidia
10) Návrh změny sazebníku poplatků
11) Diskuse
12) Závěr
Jednání se bude řídit osvědčeným jednacím a hlasovacím řádem.
Orgány VH kolegium navrhuje:
Předsedající: Aleš Fiala
Mandátová komise: Zdena Prášková, Eliška Rodová
Návrhová komise: Ing. Lenka Gotthardová CSc., RNDr. Petr Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Holčapek, Jiří Zasadil
Členské příspěvky zůstávají ve výši 100 Kč za člena a sdružené svazy je musí zaplatit do konce března
tohoto roku a současně zaslat seznam členů a delegátů na VH v poměru 1:20.

4. Různé
Jednání o průběhu letošních výstav. Schválen termín jednání s Lysou a Pardubicemi 2.5.2018.
Smlouva s výstavištěm v Lysé nad Labem je navržena na 5 let.
Závěr: prezidium chce buď ponechat smlouvu na jeden rok, nebo doplnit roční výpovědní lhůtu.

Farma roku. ASZ žádá o nominaci chovatelů sdružených v ASCHK. V předešlých letech nás např.
Farma Hrnčíř či Dvůr Svržno M. Kodadové reprezentovali velmi dobře. Mělo by se jednat o
rodinnou farmu. Zatím bez závěru.

Ing. Martina Kosová PhD. se jako členka prezidia neúčastní posledních jednání. Důvodem jsou
především osobní důvody (změna zaměstnání a trvalého bydliště).
Závěr: B. Políček projedná další vykonávání funkce a případné odstoupení

Žádost o přijetí za člena ASCHK od Svaz chovatelů českého teplokrevného koně. Žádost jménem
svazu podali B. Králová, B. Kubištová a V. Boušková.
Závěr: přijetí je prozatím odročeno

Změna sazebníku poplatků
Podkladem pro změnu sazebníku poplatků je usnesení VH z r. 2017 a následná jednání prezidia.
Cílem je nová dohoda s firmou Equiservis a v rámci ní především zjednodušení vztahů mezi
ASCHK, Equiservisem a chovateli. Výsledná předběžná dohoda je tedy taková, že chovatelé budou
zaměstnancům firmy Equiservis platit pouze náklady na cestu. V jednání bylo i vytvoření
kalkulace na kompletní náklady včetně cestovních náhrad, ale to bylo prozatím pro ASCHK příliš
nákladné. VH tedy předkládáme ke schválení 2 ceníky:
1. Mezi Equiservisem a ASCHK
Registrace hříbat 1.150 + DPH
Zápis na svodu 950 + DPH
+ poplatek za zápis mimo svod 1.000 + DPH

2. Ceník ASCHK účtovaný chovatelům:
Registrace hříbat (včetně Průkazu koně a POP) 1500 nečlen, člen 800 Kč slevu
Zápis na svodu 1.200 nečlen, člen 800 Kč slevu
+ poplatek za zápis mimo svod 2000,- Kč nečlen, člen 1000 Kč slevu

Časopis
Prezidium schvaluje rozšíření redakční rady o Ing. J. Navrátila a V. Štěrbu.

Jednání bylo ukončeno v 14.00.
Zapsal: B. Políček

