Vážené chovatelky, vážení chovatelé, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás
jménem Ústředního výkonného výboru pozdravil v novém roce 2017
a v prvé řadě vám, či
nám všem popřál pevné zdraví a i pevnou vůli
k dalšímu rozvíjení našeho tak náročného, ale
krásného koníčku.
Rád bych se na tomto
místě ještě zamyslel nad
některými událostmi loňského roku a zároveň představil
ty, které nás s určitostí čekají v roce právě započatém. Jistě – zprávu o činnosti ÚV ČSCH za rok 2016 jste mnozí
z vás slyšeli, či četli, byla totiž prezentována v rámci konání valné hromady na konci listopadu loňského roku,
tedy tu na tomto místě opakovat nebudu a ani nechci.
Snad mi dovolte jen krátce shrnout pár zásadních témat.
Velkým tématem, nejen z hlediska administrativy, byla
tolik zmiňovaná „přeregistrace“ v souladu s občanským
zákoníkem a v souladu se souvisejícím zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzický osob. Naprostá většina všech subjektů v rámci ČSCH svou povinnost splnila,
byť některé subjekty to měly doslova o pověstná prsa – na
poslední chvíli. Vám všem patří velký dík za součinnost,
kterou jste poskytli sekretariátu, který vaše dokumenty zasílal danou formou soudu. Je jistě pravdou, že si mnozí z vás doslova oddechli, že mají „splněno“. Ano, není
žádným tajemstvím, že konkrétně tato administrativa významně ztěžuje život nám všem. Jak jsem zmínil v textu výše, svou povinnost splnila většina pobočných spolků, ovšem ne všechny. Má to několikero důvodů, z nichž
jedním z nejčastějších je konstatování tak nízké a neaktivní členské základny, že se tito usnesli, že prostě a jednoduše „skončí“. Nelze ale v takovém případě opomenout skutečnost, že je zapotřebí řádně provést likvidaci
takovéhoto spolku. Případů likvidací se nyní velmi množí. Sekretariát ÚVV ČSCH proto připravuje metodiku, jak
v takovýchto případech postupovat tak, aby vše proběhlo
bezchybně. Je totiž mnohdy s úsměvným podivem, kolik
řádně nevyřízených či chybných likvidací na nás průběžně „vyskakuje“. Například opomenuté vypořádání vlastněného pozemku nás v nedávné době přivedlo k jednání
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, neboť se ukázalo, že nejmenovaná zaniklá ZO vlastnila fragment pozemku pod
zamýšlenou dálnicí – a o tento zmíněná organizace logicky stála. Rád bych na tomto místě zároveň uvedl, že
tak, jako byl sekretariát nápomocen ve vyřizování zápisů
do spolkového rejstříku, tak bude nápomocen ve vyřizování likvidací. Je ale nutné mít na paměti, že v případě likvidovaného subjektu, například ZO, je prvoinstančním

nadřízeným orgánem příslušná okresní organizace, která
by zejména měla řádný průběh zajistit.
Samostatnou kapitolou je pak situace ohledně systému elektronické evidence tržeb (EET). Snaha státu o maximální přehled peněžních toků bude patrně znamenat,
že se některé spolky nevyhnou nutnosti zakoupení systému EET. Úmyslně jsem pak použil slovo „některé“. Bude
totiž velmi důležité, jakou přesně jednotlivé spolky vyvíjejí ekonomickou činnost a jak objemná je tato činnost.
Ale abych situaci poněkud uklidnil, musím zároveň prohlásit, že většina spolků se systému EET vyhne, zejména
pak proto, že nedosáhnou zákonem stanovený obrat, který je hraniční k vedení EET. V neposlední řadě pak musím zmínit, že jsme spolu se zástupci dalších zapsaných
spolků absolvovali předvánoční schůzku s panem premiérem, kde jsme mj. tuto problematiku zmínili a požádali jeho prostřednictvím vládu, aby zapsané spolky našeho
typu byly z povinnosti vést EET vysloveně vyjmuty. Nakolik bude naše žádost vyslyšena, ukáže následné období.
Posledním tématem, kterému bych se chtěl na tomto
místě věnovat, jsou celostátní výstavy. Uplynulá celostátní výstava konaná na výstavišti v Lysé nad Labem, a pořádaná v režii Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., přinesla řadu podnětů. V prvé řadě nelze opomenout fakt, že
šlo o největší výstavu za poslední dvě desetiletí a všem,
kdo se na této výstavě podíleli, patří za její uskutečnění
a průběh velký dík. Ne vždy ale kvantita vítězí nad kvalitou, a tak se na řadu konkrétních aspektů jejího průběhu
snesla oprávněná kritika. ÚVV ČSCH tuto kritiku vnímá
velmi intenzívně, a proto na svém prosincovém jednání
diskutoval o zajištění konání celostátní výstavy v tomto
roce vlastními silami, ve vlastní režii. Jistě – běžnému návštěvníkovi je patrně lhostejné, jestli je pořadatelem soukromý subjekt, či náš svaz, ale pokud to myslíme s napravováním kritizovaných situací vážně, pak je musíme řešit
a napravovat přímo my, nikoli prostřednictvím jiného pořadatele. V tuto chvíli, kdy dostáváte do rukou tento výtisk, samozřejmě existuje celá řada neznámých, které by
bylo zapotřebí v rovnici sestavené k úspěšné realizaci takovéto velké akce vyřešit. A bylo by jen na nás všech, členech ČSCH, jak bychom si s takovouto výzvou dokázali
poradit a jak ve finále budeme úspěch či neúspěch akce
hodnotit. Není snad žádným tajemstvím, že bez zapojení
nižších organizačních složek a bez zabezpečení odpovídajícího personálního obsazení akce tuto zrealizovat nelze. Věřím ale, že společně uděláme vše pro to, abychom
celostátní výstavu roku 2017 mohli nazývat tím pravým
chovatelským svátkem, kterému budeme nápomocni
a budeme na něj odpovídajícím způsobem hrdí a pyšní.
S přáním všeho dobrého
Ing. Miroslav Kroft, předseda
Ústředního výkonného výboru Českého svazu chovatelů
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