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ZÁPIS
z Ústřední konference delegátů územních organizací pro práci s mladými chovateli, která se konala
v Praze dne13. dubna 2019 v budově ČSCH, Maškova 3, Praha 8

Zasedání svolal: předsedkyně ÚKPMCH Mgr. Dita Kovářová
Způsob svolání: emailem zasláno ze sekretariátu ÚVV ČSCH

Přítomni za územní organizace ČSCH:
Ing. Radek Pokorný (Kutná Hora, Kolín), Ing. Karel Jakobů (Mladá Boleslav), Zuzana Karasová (Nový
Jičín+Ostrava - zplnomocněna), Anna Kuklová (Pardubice), Ing. Magdaléna Lisnerová (Plzeň), Lenka
Poláková Kadeřábková (Praha), Eva Ryšavá (Praha – západ), Jaroslav Mráček (Prostějov), Pavla
Kabátová (Přerov), Lubomír Kesner (Rokycany), Jan Bouma (Havlíčkův Brod), Mgr. Zdeněk Pečenka
(Sokolov), Roman Kučera (Svitavy), Tomáš Báča (Šumperk), Miroslav Kročil (Znojmo), Eva Morávková
(Jičín), Antonín Daníček (Semily), Jaroslav Janovský (Beroun), Vlastimil Jura st. (Děčín), BC. Karolína
Hošková (Domažlice), Jiří Rovenský (Hodonín), Leona Vepřková (Kladno), Eva Ryšavá (Praha západ)

Přítomni za ÚOK ČSCH: Mgr. Andrea Kroftová (ÚOK hlodavci, morčata), Ing. Jiří Čumíček (ÚOK ex.
ptactvo)

Omluveni za územní organizace: Žďár nad Sázavou, Vyškov
Za komisi přítomni: Mgr. Dita Kovářová, Eva Morávková, Roman Kučera, Pavla Kabátová, Eva
Ryšavá
-

omluven: Petr Matoušek, Jakub Šedivý

Hosté – přítomni: Lubomír Páleník, Mgr. Vlastimil Jura, Svoboda Vítězslav- (od 12,00 – do 15,00
hodin)

Sekretariát ÚVV ČSCH – přítomni: výkonný ředitel ÚVV ČSCH Ing. Radek Novotný
Veronika Heinzová tajemnice ÚKPMCH

Celkový počet mandátů z územních organizací a ÚOK, které mají zřízenou komisy pro práci
s MCH, nebo člena pro práci s MCH: 335 hlasů
Přítomní s mandáty: 214 hlasů
Konference usnášení schopná.

Zasedání zahájil a řídil přítel Roman Kučera (člen ÚKPMCH), který přivítal přítomné účastníky,
zvláště pak přítomné hosty. Představil nové tváře sekretariátu. Výkonného ředitele ÚVV ČSCH
Ing. Radka Novotného a tajemnici ÚKPMCH Veroniku Heinzovou.

V úvodním přivítání bylo pogratulováno přítelkyni Andree Kroftové, která měla v den konání
konference narozeniny, a přesto svůj čas věnovala konferenci. Poté byli přítomni seznámeni
s programem konference, kde byl změněn bod kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
ÚKPMCH na kontrola zápisu a usnesení z minulé konference, který byl schválen. Následně byla
definována a schválena návrhová a mandátová komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu.
Konkrétní jména jsou uvedena v usnesení konference.Po těchto náležitostech bylo předáno slovo
jednotlivým členům ÚKPMCH dle bodu programu.
Hlasování: Pro - 214 , Zdržel -0, Proti – 0

Body programu:



Kontrola plnění zápisu a usnesení z minulé konference ÚKPMCH podzim 2018
o Úprava rozpočtové osnovy – v řešení ve spolupráci s ekonomem ČSCH
o Věnování pohárů do každé odbornosti na CV Chovatel v Lysá nad Labem 2018 –
splněno
o Věnovat 2 000,- Kč na dětský koutek na CV Chovatel v Lysá nad Labem 2018 –
nesplněno - nakonec nebyl potřeba
o Upravit a aktualizovat informace a formuláře na Svazových stránkách sekce Mladých
chovatelů - v řešení
o Oslovit okresy, aby zaslaly žádost o příspěvek na vzdělání – okresy byly osloveny a
příspěvek byl poskytnut na kurz zdravotníka, který pořádal ČSCH, případně na kurz
pedagogika volnočasových aktivit - splněno
o CK/MK OMCH 2020 – pořádá ZO Mikulášovice- v řešení
o Úprava organizačního řádu OMCH - v řešení



Zpráva předsedkyně ÚKPMCH
o předsedkyně představila všechny přítomné členy ÚKPMCH, kteří byli zvolení na
poslední VH 2018
o Zprávy ze schůze ÚKPMCH jsou dány na web
o Dotace možné čerpat z MŠMT a MZ
o Úprava organizačního řádu – připomínky budou OO ČSCH zaslány nejpozději 30 dní
před konferencí
o Čipové karty přes ČRDM mají více výhod než členské karty ČSCH – prověří se
konkrétněji
Zpráva z ÚVV ČSCH
o Pro OMCH vyčleněny prostředky – ÚKPMCH požádá o navýšení rozpočtu
o Proběhlo výběrové řízení pro pořádání CV mladých králíků a mladé drůbeže.
Spolupořadatelem je OO ČSCH Přerov a hlavní spolek ČSCH, termín 14. -15. září 2019.
Bližší informace v časopise Chovatel
o Návrh na nové výstavní podmínky na CV - MCH nebudou oproštěny od „klecného“ administrativně náročné při novém systému tvorby katalogu a následné kontrole
výstavních poplatků. Mladí chovatelé, kteří vystaví 4 kusy neprodejných zvířat, obdrží
hodnotný dar při konání výstavy.
o CV Chovatel v Lysá na Labem bude v termínu 15-16. 11 2019. Pro další léta bude
vyhlášeno výběrové řízení ve stejném duchu jako CV mláďat v září 2019





Informace o čerpání rozpočtu komise v roce 2018 – čerpání rozpočtu v roce 2018 je
uzavřeno. Byly nejasnosti ve vyúčtování OMCH .



Vyúčtování MK 50. OMCH v Praze - vše bylo 12. 4. 2019 vyřešeno s organizátorem (V. Jura ml)
a výkonným ředitelem Ing. R. Novotným



Rozpočet ÚKPMCH na rok 2019 – konference ukládá komisi ÚKPMCH, aby požádala ÚVV o
navýšení rozpočtu o 40 000,- Kč. Rozpočet bude zaslán na OO ČSCH emailem
Hlasování: Pro- 183 , Zdržel -0, Proti – 0
Informace o metodice pro práci s mládeží – byly vypracovány 2 verze metodiky jako
doporučení vedoucím kroužku MCH. Jedna formální verze pro oficiality jako jsou žádosti o
dotace na úrovni měst, krajů…. Druhá verze neformální, kde je návod na chod kroužku a práci
s dětmi. Obě verze budou do konce dubna vyvěšeny na http://www.cschdz.eu/mladez
Nyní nejvhodnější termín pro oslovení školských úřadů s nabídkou chovatelského kroužku.
Školský úřad předá informaci MŠ, ZŠ, SŠ, DDM…Vzor žádosti o předání informace bude do
konce dubna na http://www.cschdz.eu/mladez





Soutěže v časopisech, dotace, granty, propagace MCH
o Prezentace soutěže „ Příroda kolem nás“ a Zvěrokruh
o Dotace na úrovni lokální a celostátní
 Lokální – město, kraj – ukázka webových stránek, kde jsou nabídky dotací
 Celostátní – MŠMT, MZ, velké korporace jako banky, ČEZ – zařizuje ÚKPMCH
o Propagace MCH
 NGO Market 2019 – 10. 4. 2019 Karlín - veletrh neziskovek. Stánek ČSCH.
Závěr ÚKPMCH: příští rok zvážit účast. Zatím dojem, že přínos není významný
 ForPets – 4. - 7.4 2019 Praha Letňany - veletrh, kde se prezentují obchodníci
a výrobci chovatelských potřeb. Probíhá výstava morčat, umisťovací výstava
koček, Agility psů, králičí hop a doprovodný program Koně. Závěr ÚKPMCH:
příští rok větší angažovanost s větším prostorem. Velký potenciál MCH



Olympiáda mladých chovatelů Přerov 2019 – organizátor odprezentoval prostory konání
OMCH (střední zemědělská škola Přerov) a doprovodný program



CK/MK OMCH 2020 ZO Mikulášovice
o Pořádající organizace odprezentovala areál, kde se CK/MK OMCH bude konat včetně
doprovodného programu. Kapacita lůžek 173, z toho 125 v plně vybavených chatkách
o Nový zájemce o pořádání CK/MK OMCH – střední zemědělská a potravinářská škola
Klatovy. Předsedkyně ÚKPMCH odprezentovala prostory školy a domova mládeže +
město Klatovy (doprovodný program). Konference chce ponechat pořádání 2020 ZO
Mikulášovice a s Klatovy domluvit pořádání CK/MK OMCH 2021 – vyhlásit výběrové
řízení
Hlasování: Pro - 214 , Zdržel -0, Proti – 0
Výzva OPVVV (operační program výzkum, vývoj a vzdělání) – možnost získat min. 1 000 000
na 3 roky



o Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – podpora vzdělávání pracovníku
s mládeží, výměna expertů
o Výběr z mnoha šablon
o Nutné nadefinovat přesnou částku dotace. Čerpání ve výši 90% je ideální.
Čerpání pod 60% dotace znamená velké problémy
o Konference ukládá ÚKPMCH, aby definovala šablony, které bychom mohli
využít. Následně rozeslat okresům dotaz, které šablony jsou schopni využít a
v jakém finančním rozsahu

Hlasování: Pro -214, Zdržel -0, Proti – 0


Jak dál v mezinárodní spolupráci – na Slovensku potíže s financemi. Zástupci SZCH podporují
spolupráci. Letos vznesen oficiální dotaz na letošní spolupráci. SZCH měl letos pořádat
mezinárodní kolo OMCH. Termín stanovili na červenec, což je téměř o měsíc dřív než naše
celostátní kolo OMCH. Z tohoto důvodu se mladí chovatelé z Čech nemohou účastnit. Nejsme
schopni dodržet pravidla. Konference zadala ÚKPMCH, aby se zástupci SZCH nadále jednala o
spolupráci s jasně definovanými pravidly
Hlasování: Pro -214, Zdržel -0, Proti – 0



Školení BOZP – školení provedl Ing Josef Bednář. Prezentace bude zveřejněna na
http://www.cschdz.eu/mladez
Diskuze
o Rozpočet ÚKPMCH na rok 2020 – konference schvaluje návrh rozpočtu na 342 000,Kč který se následně předložízpracovatelům centrálního rozpočtu Svazu pro VH
Hlasování: Pro -214 , Zdržel -0, Proti – 0
o Jednání k rozpočtu CK/MK OMCH – pravidla vyúčtování OMCH
 Svaz můžepřispětna: stravné, ubytování, cestovní příkazy zkoušejícím,
poháry, medaile, diplomy, nájemné za prostory, vstupné, zdravotník
 Svaz nemůže přispět na: reklamní předměty
 K fakturám musí být doloženy objednávky. Fakturovat se musí do 15. dnů od
konání akce.
 Pořádající organizace doloží ČSCH seznam dokladů, které byly hrazeny
z dotací, včetně čestného prohlášení, že faktury nebyly duplicitně účtovány
o Ustanovit komisi pro doplnění organizačního řádu případně Stanov ČSCH pro účely
hlasování a mandátů na konferencích ÚKPMCH - jasně definovat pravidla hlasování
o Přehled konaných okresních kol s definicí místa, počtu dětí a počtu zúčastněných ZO.
Některé přítomné okresy tyto údaje neznaly. Požádaly o možnost doplnění po emailu.
Konference uložila tajemnici, aby získala kompletní přehled konání okresních kol
o Řešení sporu mezi Měst. org. ČSCH Praha (p. Svoboda) a OKPMCH Hl. města Prahy
(Jura ml.) v pořádání okresního kola OMCH. Konference navrhla a zástupci obou stran
sporu souhlasí s pořádáním městského kola OMCH společně, kde jednotlivé
organizace zajistí soutěž v jednotlivých odbornostech. Konference uložila ÚKPMCH
dohled nad konáním okresního kola.



V době hlasování o celkovém usnesení konference ÚKPMCH přítomno: 206 hlasů (zástupce OO
Prostějov – odchod 14,15 hodin)

USNESENÍ Ústřední konference delegátů územních organizací pro práci
s mladými chovateli, která se konala dne 13. 4. 2019 v Praze v budově ČSCH
Schvaluje:
1. Program jednání
2. Zapisovatele: Veronika Heinzová
3. Ověřovatele zápisu: Mgr. Dita Kovářová, Lubomír Kesner, Vlastimil Jura st.
4. Návrhovou komisi ve složení: Eva Morávková, Mgr.AndreaKroftová, Ing. Karel Jakobův
5. Mandátovou komisi ve složení: Lubomír Kesner, Karolína Hošková, Tomáš Báča

6. Návrh rozpočtu ÚKPMCH pro rok 2020
7. Karolínu Hoškovou jako zástupce pro školení výzvy OPVV (operační program výzkum, vývoj a
vzdělání) z MŠMT
8. Měst. org. Praha může v tomto roce uspořádat okresní kolo OMCH do termínu 20.5.
9. Členy pracovní komise ÚKPMCH, která se bude zabývat návrhem doplnění organizačního
řádu ČSCH popřípadě Stanov ČSCH, pro zakotvení mandátů z územních organizací a ÚOK,
které se hlásí k práci s MCH, nebo mají zřízeny územní komise pro práci s MCH – ve složení
Vlastimil Jura ml., Lubomír Kesner, Eva Morávková
Bere na vědomí:
1. Zprávu předsedkyně ÚKPMCH
2. Zprávu z ÚVVČSCH přednesenou členem ŮVV ČSCH Lubomírem Kesnerem
3. Informace o čerpání rozpočtu ÚKPMCH v roce 2018
4. Čerpání rozpočtu ÚKPMCH v roce 2019
5. Metodiky práce s MCH
6. Vyúčtování MK OMCH v roce 2018
7. Informace o možnostech grantů, dotací, soutěží a prezentace
8. Informace k CK OMCH Přerov
9. Školení BOZP - doložena prezentační listina
1.
2.
3.
4.

Ukládá ÚKPMCH:
Vyhlásit výběrové řízení na pořadatele OMCH 2021
Jednat s přáteli ze Slovenského svazu chovatelů o mezinárodní spolupráci. Definovat pravidla
Oslovit OO ČSCH s dotazem jaké šablony jsou ze 3 – 4 nabízených schopny čerpat a v jakém
finančním rozsahu. Termín plnění do konce 04/19 se zpětnou vazbou do konce 05/19
5. Tajemnici ÚKPMCH, aby získala doplňující informace k pořádání okresních kol OMCH od
okresů, které na konferenci neznaly potřebné údaje: datum pořádání, počet zúčastněných
ZO, počet zúčastněných dětí. Termín plnění do 17. 4. 2019 se zpětnou vazbou do konce 04/19
6. Konference ukládá p. Svobodovi z Měst. org. ČSCH Praha a p. Jurovi ml., aby společnými
silami uskutečnili okresní kolo OMCH, kde budou sdruženy všechny děti z Prahy a kolo bude
dle pravidel OMCH. Kontrolu konání a průběhu provede zástupce ÚKPMCH.
V době schvalování usnesení byli přítomni delegáti disponující 175 hlasy, jednání bylo
usnášeníschopné. Pro takto navržené usnesení bylo 100 % hlasů přítomných delegátů, nikdo nebyl
proti, ani se nezdržel hlasování.
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast, aktivní jednání a zasedání po 14: 30 ukončila.
Dita Kovářová
předsedkyně ÚKPMCH ČSCH
Zapsala: Veronika Heinzová, tajemnice ÚKPMCH
Dne: 17. 4. 2019
Ověření ukončeno dne: 14. 5. 2019

