Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté.

Od poslední valné hromady, konané v listopadu loňského roku, před námi stála řada úkolů a řada jich
ještě vyvstala v průběhu roku 2018. Závěr roku 2017 nás hodně potrápil vyhodnocováním celostátní
výstavy v Lysé nad Labem a ještě více nás potrápil její výsledek a definování opatření pro rok 2018,
aby se takovýto výsledek neopakoval.
V začátku roku 2018 jsme stáli před velmi závažným rozhodnutím, a to jak dál v pořádání Celostátní
výstavy Chovatel, zda pořadatelství ponechat na VLL nebo se znovu pokusit zorganizovat výstavu
sami s cílem zabezpečit vystavovaným zvířatům odpovídající péči a zajistit popularizování výstavy pro
návštěvníky, a to nejen chovatele, ale i širokou veřejnost. Respektovali jsme názor členské základny,
který byl tlumočený prostřednictvím delegátů loňské valné hromady. Na základě těchto ohlasů na VH
i mimo ni, na základě ohlasů chovatelské veřejnosti rozhodl ÚVV, aby výhradním pořadatelem letošní
celostátní výstavy byl opět svaz. V dobré víře nic netušíce, že se žene do, našimi chovateli promyšleně
připravené, pasti. Dnes když píši tuto zprávu, mohu s určitostí říci, že propad zvířat na CV oproti
loňskému roku bude téměř 1 500 ks zvířat, zejména v odbornosti holubů a drůbeže, a to bude těžko
nahraditelný zásah do příjmové části výstavy. Pro obě letošní CV se povedla myslím mimořádná věc a
to navázání spolupráce se ZO ČSCH Bohdalov a př. Prombergerem, kdy na tyto obě vrcholné výstavy
jsme využili jejich programového vybavení na tvorbu katalogu a troufnu si říci ku prospěchu a
spokojenosti všech. Další výstavy, které bych se chtěl dotknout je CVM, výstava probíhá v komerčních
výstavních areálech a je také velmi finančně nákladná. Příprava výstavy byla poměrně složitá s řadou
problémů ve vykomunikování jednotlivých ujednání smlouvya předpoklad schodku kolem 150 000
Kč.
Březen 2018 byl pro řadu z nás, jak ze špatného snu, tentokráte na nás nedopadla pohroma v podobě
ptačí chřipky, ale oznámení o neposkytnutí provozní dotace z MZe následovala řada jednání, která
v době, kdy nebyla stabilní vláda byla téměř k ničemu… každý si nás vyslechl, ale nikdo neuměl
pomoci. K racionálnímu jednání došlo až v říjnu 2018 s ministrem zemědělství panem Tomanem,
vzhledem k pozdnímu termínu jednání a vyčerpanosti některých rozpočtů již nebylo moc prostoru
k pomoci, snad jen k EV výstavě v Herningu, konkrétní výše pomoci však není k dnešnímu dni známa.
Další poměrně rozsáhlou činností svazu je údržba nemovitostí v majetku svazu, kdy poměrně rozsáhlé
rekonstrukce proběhly v Brně Lidické ulici, kde došlo i výměně nájemníků a navýšení výběru
nájemného, rozsáhlou rekonstrukcí prochází Roudnice nad Labem, kde se výběr nájemného zatím
znásobil 1,5x vyšší, po dokončení rekonstrukce (předpoklad březen 2019) bude nájemné činit 50 000
Kč měsíčně, další rekonstrukce probíhaly v Havlíčkově Brodě, probíhají v Kolíně, připravují se v Brně –
Plotní k těmto nemovitostem bude hovořeno ve zprávě o stavu nemovitostí a fundusu. Investice do
oprav nemovitostí jsou poměrně nákladné, avšak po dlouhodobém podceňování této problematiky
jsou nutné! Každá investice přináší větší možnost výnosu v podobě nájmu. Obecně lze v současné
době říci, že příjem z nájmu je momentálně vyšší než příjem z členských známek, ale je nutné jej
opětovně, z velké části, investovat do oprav jiných nemovitostí. K zjištění údržby a oprav nemovitostí
byly udělány organizační změny ve Zverimexu s.r.o., který pro Český svaz chovatelů tyto činnosti
zabezpečuje.
Mimo soudních kauz, podal Svaz trestní oznámení na př. Kotyzu ve věci nevráceného notebooku a
prodeje areálu v Moravanech.

Z movitého majetku je nutné zmínit výstavní fundus, jehož sklad se přesunul z Kolína-Štítar do Lysé,
kde je v samostatném a zabezpečeném objektu, aby se eliminovaly náklady na přepravu fundusu do
výstaviště. Za poslední tři roky jsme do výstavního fundusu proinvestovali 3 600 000 Kč z dotace MZe
je do klecí a téměř 2 miliony z prostředků Svazu do příslušenství k výstavnímu fundusu ( kozičky,
podlážky, krmítka) v letošním roce také došlo ponechání části výstavního fundusu ve prospěch
východní části republiky v Olomouci, tak aby se snížily náklady na transport pro půjčovatele.
Otázka soudních sporů a našeho právního zastoupení, jak jsme již avizovali: omezili jsme zadávání
objednávek AK Kučera a spol. s cílem snížit náklady na právní služby, nicméně jsou některé případy,
kdy se na pomoc právníků z AK Kučera a spol. obracíme, neboť jsou velmi úspěšní v námi vedených
soudních sporech a jsou tak i odbornou veřejností vnímáni. Jejich služeb jsme využívali ve sporu se
státem o pozemky pod budovou a kolem ní v Maškově ulici, kdy dnes můžeme říci, že pozemky pod
budovou jsou naše a prostřednictvím AK Kučery jsme požádali o vydání neoprávněného majetkového
prospěchu v podobě nájmu za poslední tři roky; soudní výlohy a náklady řízení přitom hradila strana
žalovaná, tedy stát prostřednictvím ÚZSMV. Tento soudní spor pokračuje návazným sporem o vydání
dalších pozemků o které bylo v minulosti žádáno, tady se čeká na rozhodnutí soudu, které je
předpokládá totožné jako u pozemků pod budovou. V současné době vede ČSCH prostřednictvím AK
Kučera ještě soudní spor s LI a.s., kde jsme v říjnu letošního roku na doporučení soudce Krajského
soudu v Ústí nad Labem definovali podmínky mimosoudního vypořádání sporu, ty byly žalované
straně zaslány a čekám na jejich reakci. AK Kučera pro nás v letošním roce ještě zajišťovala likvidaci
dvou organizací poštovních holubářů. V současné době vede ČSCH ještě jeden soudní spor, ve kterém
nás zastupuje př. Danišovič, a to je žaloba na neplatnost usnesení VH z 5. 12. 2015 a odvolání př.
Kotyzy z funkce člena ÚV ČSCH, a tím i z funkce předsedy ÚV. V této věci je po řadě vyjadřování
nepravomocně rozhodnuto v první instanci, kdy soud dává za pravdu straně žalující.
Úsek práce s mladými chovateli letos vyvrcholil mezinárodním kolem OMCH v Praze s velmi
poutavým doprovodným programem, osobně jsem byl na vyhodnocení akce a podle nálady a počtu
mladých chovatelů i v tradičních odbornostech lze akci hodnotit jako zdařilou. Mladí chovatelé
vyzařovali spokojeností, celá akce se obešla bez jakýchkoliv závažných incidentů a újmy na zdraví, jak
mládeže, tak pořadatelů. Velký dík pořadatelům do Prahy a poskytovateli zázemí ČZU v Praze. OMCH
se konala pod záštitou místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR.
Práce Sekretariátu ÚVV ČSCH za uplynulé období nebyla vždy jednoduchá a vyžadovala řadu řešení,
přesto lze říci, že se situace na sekretariátu ÚVV stabilizovala a zklidnila. V současné době jsou na
sekretariátu zaměstnaní: David Rameš – generální sekretář – pracovní poměr na dobu určitou 30. 11.
2018; Kateřina Popelková – referentka s agendou správních a servisních činností, agendou
spolkového rejstříku; spravuje evidenci členů ČSCH – pracovní poměr končí 30. 11. 18.; Linda
Kabátová – referentka s agendou redakce časopisu Chovatel, agendou likvidace organizací a výmaz
ze spolkového rejstříku, tajemnice ÚKK; Ing. Zdena Dvořáková - agenda účetní a ekonomická; Lucie
Berná – referentka s agendou spolkového rejstříku, rozdělování kroužků, tajemnice ÚCHK holubů;
spravuje evidenci členů ČSCH, Ing. Eliška Stejskalová – tajemnice ÚCHK drůbeže, tajemnice ÚCHK
zpěvní kanáři, agenda plemenné knihy drůbeže, genetické zdroje; Josef Vilhelm - činnost tajemníka
ÚCHK králíků, agenda genetických zdrojů, agenda služebních motorových vozidel, agenda
distribučního střediska; Lenka Poláková – Kadeřábková – tajemnice ÚKPPMCH, tajemnice ÚCHK
cizokrajné ptactvo, tajemnice ÚCHK – morčata a drobní hlodavci, agenda distribučního střediska,

správa e-shopu; Zuzana Maršíčková – plemenná kniha koček, tajemnice ÚCHK chovatelů koček
(DPP). Marcela Horvathová – uklízečka (DPP).
Vedení Svazu spolupracuje i s ostatními Svazy, např. SZCH – společná doprava zvířat do Dánska,
ČMSCHPH, kde neustále narážíme na důsledky divoké odluky této odbornosti od Svazu.
Svaz se také významným způsobem letos představoval na výstavě Země živitelka, prostřednictvím
českobudějovických chovatelů a na celostátních dožínkách v Praze pod taktovkou př. Svobody, obě
prezentace byly zdařilé a poutavé. Od letošního roku má svaz spuštěn ke své prezentaci facebook.
V Neposlední řadě je potřeba zmínit mimořádnou přízeň t.č. předsedy senátu Parlamentu ČR pana
Milana Štěcha.
Co nás v následujících měsících a letech čeká? Jednání o zařazení dalších českých plemen do GZ.
Likvidace neexistujících pobočných spolků. V neposlední řadě obsazení místa na sekretariátu
vedoucím pracovníkem. Pokračování ve vypořádání se s neexistujícími pobočnými spolky ve
veřejném rejstříku, zdokonalování evidence členské základny a za její vedení a aktualizaci díky všem
funkcionářům v pobočných spolcích. Příprava nového programového vybavení na plemennou knihu
drůbeže a králíků. V průběhu nejbližších měsíců je nutné dopracovat ostatní prováděcí předpisy,
např. Kárný řád. Už nyní je možné říci, že nás čekají dlouhé debaty a dlouhá jednání o budoucnosti a
pořadatelství celostátních výstav. A co nás čeká v nejbližších letech, je příprava na Evropskou výstavu
v roce 2024, o jejíž pořádání ČSCH požádal.

Děkuji Vám za pozornost.

