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Aktuální informace 05/2021
ze dne 09.06.2021

Vážení přátelé,
Dle usnesení z 19. jednání ÚVV ČSCH konaného 3.6.2021
USNESENÍ 19/ÚVV 21/3/15/12: ÚVV ČSCH bere na vědomí žádost o informace zaslanou
přítelem Rostislavem Valešem a po jejím projednání pověřuje předsedu ÚVV ČSCH Mgr.
Ondřeje Matouše odesláním odpovědi s uvedeným textem v termínu do 30 dnů od doručení
jeho žádosti o informace. A dále na doporučení autora žádosti vše zveřejnit pro celou
chovatelskou veřejnost, prostřednictvím okresních emailů a zápisu z jednání.
Vás informujeme:
1. V první části dopisu žádá př. Valeš o zveřejnění důvodů k odvolání místopředsedy ÚVV
ČSCH Ing. Radka Novotného z této funkce.
Odůvodnění odpovědi:
a) odvolání místopředsedy Ing. Radka Novotného z jeho volené funkce místopředsedy
ÚVV ČSCH není možné provést rozhodnutím ÚVV ČSCH, ale pouze tím, kdo ho do
této funkce zvolil a tedy pouze VH a nebo jeho vlastním rozhodnutím a předně ÚVV
ČSCH nic takového neodhlasovalo ani nehlasovalo.
b) zřejmě se jednalo o mylně pochopené informace uvedené v zápise z 19. jednání ÚVV
ČSCH a měl jste na mysli, změnu úlohy výkonné ve vedení sekretariátu ÚVV ČSCH.
Toto rozhodnutí vyplynulo z dlouhodobě neuspokojivého plnění povinností Ing. Radka
Novotného jako zaměstnance Svazu, který byl v této roli výkonné po vzájemné dohodě
mezi předsedou a místopředsedou ÚVV ČSCH po jejich volbě na VH v roce 2019. Pan
předseda ÚVV ČSCH Mgr. Ondřej Matouš sám po zvážení všech okolností (viz. níže)
a projednání v ÚVV ČSCH, převzal tuto funkci výkonnou ve vedení sekretariátu ÚVV
ČSCH z následujících důvodů:
- užívání služebního vozu k soukromým účelům bez odpovídající refundace PHM
- nehlášení služebních cest
- odmítavý postoj k řešením úkolů od nadřízeného
- neřešení ukládajících usnesení ÚVV ČSCH
- nahrávání si interních jednání bez vědomí přítomných na jednání
- absence řešení nemovitého majetku ČSCH
- přesahování kompetencí vyplývajících z funkce
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- úmyslné zadržování platby v okresní pokladně za členské příspěvky chovatelů jedné
ZO na Znojemsku a neobjednání jejich členských příspěvků v evidenci ČSCH (4
měsíční prodlení)
- samovolné schvalování nákupů bez rozhodnutí ÚVV ČSCH v rozsahu přesahujícím
kompetence (kávovar, omalovánky)
- přespávání v budově Svazu bez řádného proplácení noclehů i po několika výtkách
- neuctivé a křikem povýšené jednání na členy Svazu
- špatné, nekorektní jednání s dodavateli oslovenými v konkrétních výběrových
řízeních, včetně zasílání konkurenčních nabídek ostatním osloveným dodavatelům a tím
ničení dobré pověsti ČSCH
2. emailem zaslaným členům ÚVV ČSCH dne 29. 5. 2021, v druhé části napadá členy ÚVV
ČSCH, že neakceptují připomínky ÚKK ČSCH přednášené na zasedáních ÚVV ČSCH
přítelem Uličným.
Odůvodnění odpovědi:
-pokud byly zprávy z ÚKK ČSCH zařazeny na jednání ÚVV ČSCH, tak byly vždy
projednávány, je ale možné, že se na ně díky delšímu projednávání jiných bodů, nedostalo a tak
bylo projednávání přeloženo na další jednání… a při posledním, 18. jednání ÚVV ČSCH
konaném 22. 4. 2021 byly hlavním bodem projednávání tyto poslední došlé revizní zprávy a
ÚVV ČSCH všechny zprávy projednal a ke všem zprávám na tomto jednání se přijalo usnesení.

Případné dotazy směřujte prosím na e-mailovou adresu Sekretariátu ÚVV ČSCH:
sekretariat@cschdz.eu

S chovatelským pozdravem
Mgr. Ondřej Matouš
předseda ÚVV ČSCH
v.z. Martina Boudová
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