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Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

21. 4. 2017

Věc:

Zápis č. 3/2017
z 16. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 19. dubna 2017
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH), Ing. Václav Krůta (místopředseda ÚVV
ČSCH), Slavomír Brožek, Josef Buršík – od bodu č. 3, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová – od bodu
č. 3, Josef Vilhelm (100 % účast, jednání bylo usnášeníschopné)
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. – předseda ÚOK chovatelů králíků (přítomen po bod č. 7),
Mgr. Ondřej Matouš – ředitel Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. (přítomen při projednávání bodu č. 7),
Milan Uher – statutární zástupce Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského kraje (přítomen v 1. části
bodu č. 4)

PROGRAM:
1) Zahájení
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 8. 3. 2017
Právní záležitosti (právní kauzy u Advokátní kanceláře Kučera, informace o jednání s Advokátní
kanceláří Kučera, vyjádření odpůrce ke stanovisku)
Nemovitosti
Příprava celostátní výstavy za přítomnosti Bc. Ondřeje Matouše, ředitele VLL
Různé
a. Žádost o zapůjčení výstavního fundusu
b. Žádost na udělení vyznamenání
c. Žádost o dotaci ZO ČSCH Sloveč
d. Informace o stavu a počtech výstavního fundusu
e. Informace o slavnostním zasedání v Senátu Parlamentu ČR
f. Informace o stavu dat a programu vedení evidence členské základny
g. Evropská výstava drobného zvířectva v roce 2024
h. Ústřední konference delegátů sekce chovatelů exotického ptactva
i. Nemovitosti v okrese Tábor
Diskuse
Závěr jednání

(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚVV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu programu, číslo usnesení
v rámci programu. Terminologie – do 31. 12. 2016 – ÚV ČSCH; od 1. 1. 2017 dle nových Stanov ĆSCH – ÚVV ČSCH –
týká se i značení usnesení.)

Ad 1) Zahájení
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚVV ČSCH. Jednání
zahájil v 10.10 hod. a následně ho také vedl. Zvukový záznam z jednání bude po dobu jednoho roku

uložený v Sekretariátu ÚVV ČSCH. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo. V úvodu jednání
bylo přítomno pět členů ÚVV ČSCH.

Ad 2) Schválení programu jednání
V navrženém programu jednání byly provedeny dílčí úpravy – bod č. 8 byl rozšířen o projednávání
dalších náležitosti, poté byl program schválen.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje upravený program jednání. Schváleno pěti hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Na úvod tohoto bodu přišli zbývající dva členové ÚVV ČSCH. Zpracováním zápisu byla pověřena
Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Poslední kolo ověřování
provedou statutární zástupci.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 3/2017 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 8. 3. 2017
Před vlastní kontrolou usnesení proběhlo jednání s Milanem Uhrem, statutárním zástupcem
Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského kraje (dále jen KS). Ing. Miroslav Kroft požádal o
vysvětlení, proč KS zažádalo Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci na zakoupení klecí pro krajskou
výstavu. Uvedl, že tyto záležitosti řeší hlavní spolek, který letos již o dotaci na klece žádal, a to
s předpokladem využívat je na Moravě. Dále Ing. Miroslav Kroft zdůraznil, že pobočné spolky sice mají
právní subjektivitu, ale svým jednáním směrem k centrálním (celorepublikovým) orgánům nemohou
poškozovat hlavní spolek či svaz jako celek. Milan Uher uvedl, že byl na Ministerstvo zemědělství ČR
zaslán dopis s dotazem, nebyla to žádost. Následovala diskuse na téma výstavního fundusu a zapůjčení
jeho části pobočným spolkům. ÚVV ČSCH přislíbil zapůjčení klecí KS a spolupráci při vyřizování
žádosti na zajištění nových klecí. Bylo konstatováno, že nižším pobočným spolkům bude zasláno
vysvětlení, že není možné v rámci svých zájmů poškozovat hlavní spolek či ČSCH jako celek.
Poté byla zahájena kontrola usnesení. Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných bodů
usnesení z předešlých jednání. (Body TRVALÉ /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení
projednávány.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/3: ÚV ČSCH schvaluje výměnu čtyř oken a dveří (instalace
dřevěných) u nemovitosti v Havlíčkově Brodě firmou Vekra. Termín plnění – do 31. 12. 2016.
(ÚKOL TRVÁ – nadále probíhají jednání s památkáři.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken (za dřevěná –
firma Vekra) u nemovitosti v Kolíně. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ – nadále
probíhají jednání s památkáři.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad Labem
firmou Kutil za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH (s využitím glazurované krytiny).
Termín plnění – do 31. 12. 2016. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/4/1: ÚV ČSCH schvaluje dodatek ke smlouvě (týká se kácení stromů
v rámci nemovitosti Brno, Lidická ul. /prodloužení termínu/) a na stavební práce v nemovitosti
Brno, Plotní ul. a Brno, Lidická ul. Zároveň pověřuje Ing. Davida Rameše zadáním studie
stavebních úprav interiéru objektu bývalé tiskárny ČSCH v Brně a variantně i její demolici.
Termín plnění – do 28. 2. 2017. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/9/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Miroslavu Kroftovi, aby se sešel s Mgr.
Vlastimilem Jurou a projednal záležitosti ohledně OMCH. Termín plnění – do 31. 1. 2017.
(ÚKOL TRVÁ, jednání proběhne v květnu 2017.)

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/4/4: Inventura výstavního fundusu – v souvislosti s převozem
fundusu do nově pronajatých prostor - bude provedena do 31. 3. 2017. (PROVÁDĚNY
DOKONČOVACÍ PRÁCE.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 8. 3. 2017.
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/5/1: ÚVV ČSCH schvaluje prodej vyřazeného přepravního vozíku
poštovním holubářům z Vysočiny za částku 2.000,- Kč a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing.
Václava Krůtu podepsáním smlouvy o prodeji. Termín plnění – do 19. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/5/2: V časopise Chovatel bude ve dvou po sobě následujících číslech
zveřejněn inzerát na prodej svazové nemovitosti ve Štítech, informace bude zveřejněna i na webu
ČSCH. Prodej za jednu Kč. Řešením záležitosti ohledně prodeje majetku zaniklé ZO ČSCH Štíty
ÚVV ČSCH pověřuje Josefa Vilhelma. Termín plnění – do 30. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje doplnění smlouvy s firmou SABE, spol.
s.r.o. a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním smlouvy s touto firmou.
Termín plnění – do 19. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje návrh smlouvy na pronájem zemědělské
stavby k uskladnění výstavního fundusu v Kolíně-Štítarech a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a
Ing. Václava Krůtu podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 19. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/6/3: ÚVV ČSCH schvaluje smlouvu na nákup knížek od firmy
Donativa do e-shopu ČSCH a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním
smlouvy. Termín plnění - do 19. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/6/5: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta, Ing. Václava Krůtu
a Dagmar Kičurovou projednáním návrhu smlouvy s daňovým poradcem Ing. Lubošem
Valehrachem. Termín plnění – do 21. 3. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/6/6: ÚVV ČSCH schvaluje objednání předplatného časopisu s účetní
tematikou (dle výběru svazové ekonomky). Termín plnění – do 19. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/7/1: Předseda Majetkové komise ÚVV ČSCH Josef Vilhelm svolá
jednání s Lubomírem Kesnerem a Ing. Davidem Ramešem a projedná návrhy na řešení situace
se střechou garáže nemovitosti ČSCH v Praze, Maškově ul. Termín plnění – do 19. 4. 2017.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/7/2: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajistit nový
elektrický ohřívač vody do nemovitosti v Roudnici nad Labem. Termín plnění – do 19. 4. 2017.
(V ŘEŠENÍ, nejprve musí být vyřízena pojistná událost.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/8/1: Sekretariát ÚVV ČSCH odešle na OO ČSCH informaci o
dokladech, jež je nezbytné doložit pro provedení likvidace spolku. Termín plnění – do 19. 4.
2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/9/1: Ing. David Rameš zapracuje připomínky do smlouvy na
pronájem prostor k pořádán CV 2017 a odešle upravený návrh smlouvy řediteli výstaviště v Lysé
nad Labem. Termín plnění - do 16. 3. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/10/2: Na příští zasedání ÚVV ČSCH budou pozváni statutární
zástupci Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského kraje. Termín plnění – 19. 4. 2017.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/10/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše, aby svazový
pozemek č. 44 v katastrálním území Praha–Vysočany nabídnul městské části k odkoupení.
Termín plnění – do 19. 4. 2017. (SPLNĚNO, odpověď na nabídku dosud nepřišla.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/10/4: Peter Žuffa projedná s představiteli Evropského chovatelského
svazu (EE) možnost, zdali se ČSCH může ucházet o pořadatelství Evropské výstavy drobného
zvířectva v roce 2024 (namísto v roce 2030). Termín plnění – do 19. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
-

USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/10/5: Do příštího jednání ÚVV ČSCH odešle Ing. David Rameš
poptávku s výkresovou dokumentací a fotografií dalším firmám na výrobu kontejnerů na klece.
Termín plnění – do 19. 4. 2017. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/10/6: Zasedání Rady Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského
kraje se zúčastní Lubomír Kesner. Termín plnění – 25. 3. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/10/7: Veletrhu neziskových organizací NGO Market 2017 v Praze se
zúčastní zástupci ZO ČSCH Mikulášovice, maximální výše nákladů na účast, hrazených
z prostředků ÚVV ČSCH, je 5 000,- Kč. Termín plnění – 12. 4. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/11/1: Členové ÚVV ČSCH předloží do příštího zasedání ÚVV ČSCH
seznam zřejmých chyb či nesrovnalostí v nových Stanovách ČSCH. Jejich sumarizovaný výčet
s žádostí o nápravu bude předložen letošní Valné hromadě ČSCH. Termín plnění – do 19. 4.
2017. (V ŘEŠENÍ, záležitost bude podrobně projednána dne 10. 5. 2017.)
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/4/1: Ing. David Rameš zpracuje ve spolupráci s Ing. Miroslavem Kroftem
vysvětlující dopis pro nižší pobočné spolky, v němž upozorní na skutečnost, že není možné v rámci
vlastních zájmů poškozovat hlavní spolek či ČSCH jako celek. ÚVV ČSCH doporučuje všem pobočným
spolkům, aby před dotazováním či kontaktováním centrálních orgánů požádaly o spolupráci Sekretariát
ÚVV ČSCH minimálně s žádostí o informaci, je-li s příslušným centrálním orgánem navázána bližší
spolupráce. Termín plnění – do 11. 5. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/4/2: Ing. David Rameš nechá vypracovat studii na nástavbu garáže u budovy
v Praze, Maškově ul., v maximální výši do 25.000,- Kč. Termín plnění – do 11. 5. 2017. Schváleno všemi
hlasy.
-

Ad 5) Právní záležitosti (právní kauzy u Advokátní kanceláře Kučera, informace o jednání
s Advokátní kanceláří Kučera, vyjádření odpůrce ke stanovisku)
Ing. David Rameš referoval, že v současnosti Advokátní kancelář Kučera (dále jen AK) zastupuje
hlavní spolek v několika právních kauzách:
- spor s Labskou investiční, a.s. - Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve prospěch ČSCH,
svaz požaduje uhrazení škody a soudních výloh. Labská investiční, a.s. se odvolala, soud byl
podstoupen vyšší instanci. Nepředpokládá se, že by došlo ke změně rozhodnutí, neboť nebyly
předloženy žádné nové důkazy. Diskutováno bylo o možnosti získání požadovaných pohledávek
v případě likvidace Labské investiční a.s. či vyhlášení konkurzního řízení;
- spor s JUDr. Michaelem Sonntagem. Došlo k rozhodnutí soudu a vydání exekučního příkazu.
AK nemá pochybnosti o zdárném průběhu pro ČSCH;
- Zverimex, s.r.o. - ochranná známka byla zrušena bez možnosti odvolání. Od března 2017 není u
Úřadu průmyslového vlastnictví vedena pro ČSCH ochranná známka Zverimex;
- spor o pozemek pod budovou Sekretariátu ÚVV ČSCH. Soud rozhodl, že pozemek bude přiřknut
ČSCH, bude požadováno i navrácení hrazeného nájemného. Soud nařídil vydání jednoho
z pozemků. Sousední pozemek (parkoviště) se prozatím neřeší, ale svaz by o něj mohl požádat.
Je předpoklad, že soudní jednání proběhne ve prospěch ČSCH.
Dále Ing. Miroslav Kroft referoval o jednání s AK a konstatoval, že právních kauz výrazně ubylo.
V roce 2014 (a v roce 2015 též) byly náklady na právní služby takřka jeden milion korun, v roce 2016
cca 208.000,- Kč. Letos se dosud AK uhradilo cca 34.000,- Kč. Následně bylo přečteno vyjádření
odpůrce (ČSCH) k soudnímu řízení s Milanem Kotyzou. Další dva žalobci – Jaroslav Bayer a Milan
Kudr - svoji žalobu stáhli bez náhrady.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/5/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše a Ing.
Miroslava Krofta o právních kauzách, v nichž je hlavní spolek zainteresován.

Ad 6) Nemovitosti
Ing. David Rameš informoval o žádosti majitele pozemků, které sousedí se svazovou nemovitostí ve
Střelicích, jenž žádá o směnu části svých pozemků za část svazových. K tomu se vyjádřil Lubomír
Kesner a více upřesnil stávající situaci s pozemky v této lokalitě dle dostupných map a doporučil další
šetření ohledně této směny tak, aby celá tato výměna nepoškodila zájmy našeho nájemce a nevedla po
směně ke zbytečným nákladům svazu.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/6/1: Ing. David Rameš prošetří situaci ve Střelicích a absolvuje jednání
s majitelkou pozemku sousedícího s pozemkem ČSCH. Termín plnění – do červnového zasedání (r. 2017)
ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Příprava celostátní výstavy za přítomnosti Bc. Ondřeje Matouše, ředitele VLL
Před jednáním o celostátní výstavě vystoupil MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., stávající předseda
ÚOK CHK. Uvedl, že diskuse mezi ÚVV ČSCH a sekcemi (odbornostmi) je nutná. Požádal, aby ÚVV
ČSCH vytvořilo metodiku, jak sestavovat rozpočty sekcí, aby struktura byla stejná či obdobná.
V současnosti jsou jednotlivé rozpočty tvořeny bez logické návaznosti. Dále uvedl, že odbornosti s ÚVV
ČSCH spolupracují, je-li třeba vypracovat stanovisko, odbornosti zadání splní. Uvedl, že pořádání
výstavy Intercanin schválila Ústřední konference delegátů sekce chovatelů králíků. Požádal o zlepšení
komunikace, aby nedocházelo k organizačním a ekonomickým chybám při zajišťování zahraničních
akcí. Na dotazy reagoval Ing. Miroslav Kroft, diskuse se rozvinula k vybraným poplatkům za registrace
králíků. Vzhledem k nutnosti odvádět z každé vybrané položky (1,50 Kč za registrovaného králíka) daň,
bude nutné toto zohlednit. ČSCH nemá oficiální ověření k provádění registrace králíků.
Poté následovalo rokování k celostátní výstavě drobného zvířectva (dále jen CV), jednání se zúčastnil
Mgr. Ondřej Matouš, ředitel Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. (dále jen VLL). Smlouva týkající se
pořádání CV byla detailně projednána, připomínkována, dále se rokovalo o sazebníku dalších služeb,
jež lze od VLL při CV objednat. Kvůli EET budou muset být výstavní poplatky na CV uhrazeny předem
(celkově vysoká finanční částka vybraná za výstavní poplatky by vyžadovala užití EET). Předloženy
byly informace týkající se spolupráce s firmou De Heus, a.s.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/7/1: ÚVV ČSCH ruší samostatné přihlašování delegátů a posuzovatelů
ČSCH na akce pořádané Evropským chovatelským svazem. Vše bude řešeno prostřednictvím
Sekretariátu ÚVV ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/7/2: Hlavní garant letošní celostátní výstavy drobného zvířectva Lubomír
Kesner zajistí potřebné informace týkající se pořízení svazové propagační fólie na výstavní klece při CV.
Termín plnění – do červnového zasedání (r. 2017) ÚVV ČSCH. PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/7/3: ÚVV ČSCH schvaluje po úpravě a dopracování změn smlouvu
s Výstavištěm Lysá nad Labem, s.r.o. na pořádání celostátní výstavy drobného zvířectva na roky 2017
až 2019 a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podpisem této smlouvy. Termín plnění
– do 11. 5. 2017. PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1.

Ad 8) Různé
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Žádost o zapůjčení výstavního fundusu
Žádost na udělení vyznamenání
Žádost o dotaci ZO ČSCH Sloveč
Informace o stavu a počtech výstavního fundusu
Informace o slavnostním zasedání v Senátu Parlamentu ČR
Informace o stavu dat a programu vedení evidence členské základny
Evropská výstava drobného zvířectva v roce 2024
Ústřední konference delegátů sekce chovatelů okrasného ptactva
Nemovitosti v Táboře



Ad a) Výstaviště Flóra Olomouc, a.s. požádalo o pořádání moravské chovatelské výstavy v rámci
výstavy Flora Olomouc. K záležitosti bude podrobněji jednáno na příštím zasedání ÚVV ČSCH.
 Ad b) Projednávána byla žádost ZO ČSCH Lužná na udělení vyznamenání „Čestná vlajka“.
 Ad c) Členové ÚVV ČSCH byli seznámeni s dopisem (a ztotožnili se s ním), jenž zpracoval Ing.
Miroslav Kroft pro ZO ČSCH Sloveč. Vysvětlil způsob získání dotací prostřednictvím
samosprávy.
 Ad d) Ing. David Rameš zrekapituloval počet a stav výstavního fundusu, velká část vyžaduje
opravu. Bylo konstatováno, že část staršího fundusu může být nabídnuta pobočným spolkům
k odkoupení.
 Ad e) K ocenění na slavnostním zasedání předsedy Senátu Parlamentu ČR, ÚVV ČSCH a
chovatelské veřejnosti bylo dosud nahlášeno 88 chovatelů. Návrhy na ocenění budou přijímány
do 28. 4. 2017, na později zaslané návrhy nebude brán zřetel!
 Ad f) Hovořeno bylo k alarmujícímu stavu elektronické evidence členské základny a nezbytnosti
stávající stav urychleně řešit. Jednáno bylo o dalším působení dvou zaměstnanců v Sekretariátu
ÚVV ČSCH.
 Ad g) Byla podána informace o možnosti pořádat Evropskou výstavu drobného zvířectva v roce
2024 v České republice. Důležité informace u EE zjistil Peter Žuffa.
 Ad h) Ing. Václav Krůta vznesl námět do diskuse – je-li možné souběžně rozeslat pozvánku na
Ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů okrasného a exotického ptactva a zároveň
pozvánku se stejným programem na náhradní konferenci konanou po patnácti minutách (z
důvodu pravděpodobné neusnášeníschopnosti první konference). Po delší diskusi bylo
konstatováno, že v souladu s organizačním řádem sekce lze věc takto zrealizovat.
 Ad i) OO ČSCH Tábor požádala o radu – v chovatelském areálu v Táboře je nevelká stavba
nesprávně zapsaná v katastru nemovitostí na poštovní holubáře. ÚVV ČSCH doporučuje
napadnout tento zápis.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje vyznamenání Čestná vlajka pro ZO ČSCH Lužná.
Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/8/2: ÚVV ČSCH schvaluje pořádání Evropské výstavy drobného zvířectva
v roce 2024 v České republice, pořadatel ČSCH. Jednotlivé odbornosti nahlásí do červnového zasedání
ÚVV ČSCH (r. 2017) odborné garanty (tuto informaci požaduje EE). Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Diskuse
Lubomír Kesner informoval o svoji účasti na zasedání Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského
kraje, o plánech KS a úsilí zajistit na ně finanční prostředky. Dále byl řešen podnět Romana Kučery na
pořádání krajské výstavy Pardubického kraje v době konání CV.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/9/1: Lubomír Kesner napíše krátkou zprávu do časopisu Chovatel z jednání
Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského kraje. Termín plnění – zveřejnění v Chovateli č. 6/2017.
PRO – 6, ZDDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/9/2: Ing. David Rameš napíše předsedovi Krajského sdružení ČSCH
Pardubického kraje dopis s upozorněním, že krajská výstava se nemůže konat v době konání celostátní
výstavy drobného zvířectva či celostátní výstavy mláďat. Termín plnění – do 25. 4. 2017. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/9/3: Posuzovatelé králíků, holubů, drůbeže, morčat a jiných drobných
hlodavců, posuzovatelé okrasného ptactva a kožešinových zvířat NESMĚJÍ přijmout delegaci na
okresní a vyšší výstavu (oblastní, krajskou), která se bude konat v době pořádání celostátní výstavy
mláďat či celostátní výstavy drobného zvířectva. Pokud toto nařízení nebude některý z posuzovatelů

respektovat, bude mu příslušnou ÚOK na jeden rok pozastavena posuzovatelská činnost. Termín plnění
– s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/9/4: ÚVV ČSCH upozorňuje nižší organizační složky ČSCH na ZÁKAZ
pořádání okresních a vyšších výstav (oblastních, krajských) v době konání celostátní výstavy drobného
zvířectva či celostátní výstavy mláďat. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Závěr jednání
Jednání ukončil v 16.45 hodin Ing. Miroslav Kroft. Následující zasedání ÚVV ČSCH se bude konat
ve čtvrtek dne 11. 5. 2017 v Praze.
Ing. Václav KRŮTA, v. r.
místopředseda ÚVV ČSCH







Ing. Miroslav KROFT, v. r.
předseda ÚVV ČSCH

Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 21. 4. 2017
Ověřování ukončeno: dne 27. 4. 2017
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

