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Dne:
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12. 5. 2017

Věc:

Zápis č. 4/2017
ze 17. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 11. května 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, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová, 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

PROGRAM
Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 19. 4. 2017
Příprava slavnostního zasedání
Příprava celostátní výstavy drobného zvířectva 2017
Různé
a. Žádost o zapůjčení výstavního fundusu
b. Projednání Směrnice na oběh účetních dokladů Sekretariátu ÚVV ČSCH
c. Vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice referent Sekretariátu ÚVV ČSCH
d. Projednání žádosti o výjimku v pořádání krajské výstavy v termínu CVM
e. Tiskové vady ve Stanovách ČSCH
f. Jednací řád
g. Volební řád
h. Pojištění
i. Země živitelka 2017
j. Valná hromada Českomoravského svazu chovatelů
8) Diskuse
9) Závěr jednání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(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 10.35 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.

Ad 2) Schválení programu jednání
V navrženém programu byl rozšířen bod č. 8, poté byl program schválen.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje upravený program jednání. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV
ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 4/2017 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 19. 4. 2017
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.
(SPLNĚNO, výměna provedena dle požadavku památkářů.)
- 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, památkáři
požadují repliky historických oken, připravuje se výběrové řízení na dodavatele.)
- 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. (SPLNĚNO – Brno, Lidická ul. V ŘEŠENÍ – Brno, Plotní ul.)
- 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. (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, provedena revize elektroinstalace.)
- 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. (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. (SPLNĚNO.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 19. 4. 2017. K některým
bodům proběhla diskuse, byla přijata nová usnesení. Zrekapitulován byl seznam odprodaného

staršího výstavního fundusu pobočným spolkům ČSCH a jednáno bylo o prodeji dalšího staršího
fundusu.
- 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.
Změna termínu – do 31. 5. 2017.
- 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.
Změna termínu – do 13. 6. 2017.
- 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. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/7/2: Hlavní garant letošní celostátní výstavy drobného zvířectva
Lubomír Kesner zajistí informace týkající se pořízení svazové propagační fólie na výstavní klece
při CV. Termín plnění – do červnového zasedání (r. 2017) ÚVV ČSCH. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (SPLNĚNO, smlouva k podpisu u VLL.)
- USNESENÍ 16/ÚVV 17/3/8/2: ÚVV ČSCH schvaluje pořádání Evropské výstavy drobného
zvířectva v roce 2024 v ČR, pořadatel ČSCH. Jednotlivé odbornosti nahlásí do červnového
zasedání ÚVV ČSCH (r. 2017) odborné garanty. (V ŘEŠENÍ. Peter Žuffa záležitost projednal
na EE, ČSCH má požádat o změnu termínu pořádání EV. Odborné garanty, respektive kontaktní
osoby za odbornosti, nahlásí jednotlivé ÚOK změna termínu do 30. 6. 2017.)
- 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. (Usnesení zrušeno – o letošních akcích Krajského sdružení ČSCH
Jihomoravského kraje bylo zveřejněno již několik článků v časopise Chovatel.)
- 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. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje zadání zakázky na výrobu osmnácti kontejnerů
firmě Labaj, pořizovací cena 17.600,- Kč za jeden kontejner (včetně DPH) a zároveň pověřuje Ing.
Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 31. května 2017.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/4/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše o prodeji
staršího výstavního fundusu v letech 2008 – 2010. Přílohou zápisu z jednání č. 4/2017 bude tabulka
sumarizující prodej.
USNESENÍ 17ÚVV 17/4/4/3: ÚVV ČSCH schvaluje smlouvu na prodej zapůjčených výstavních klecí a
podstavců pod klece OO ČSCH Hodonín za celkovou částku 20.040,- Kč (včetně DPH). Zároveň
pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním smlouvy – do 30. 6. 2017. (Náklady

na zapůjčení klecí po dobu šesti let byly započtené oproti nákladům za opravy a nájemné, které vznikly
OO ČSCH Hodonín v souvislosti s údržbou a uskladněním klecí.) Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17ÚVV 17/4/4/4: ÚVV ČSCH pověřuje Slavomíra Brožka a Ing. Václava Krůtu návštěvou
družstva v Chrudimi-Lánech a zjištěním, zdali má zájem odprodat zpět výstavní fundus po zrušené
základní organizaci. Termín plnění – do 30. 6. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Příprava slavnostního zasedání
Ing. David Rameš informoval o chovatelích, nominovaných OO ČSCH a jednotlivými sekcemi na
ocenění, jež jim bude uděleno v rámci slavnostního zasedání svolaného k 60. výročí založení jednotného
chovatelského svazu. ÚVV ČSCH doplnil seznam o další nominované. Zrekapitulován byl průběh
slavnostního zasedání, konaného dne 25. 5. 2017 v prostorách Senátu Parlamentu ČR.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/5/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše o zajištění
slavnostního zasedání svolaného k 60. výroční založení jednotného chovatelského svazu.

Ad 6) Příprava celostátní výstavy drobného zvířectva 2017
Ing. David Rameš referoval o článku v Chovateli č. 6/2017, jehož cílem je oslovit především garanty
letošní celostátní výstavy drobného zvířectva (CV), kterou svaz pořádá ve vlastní režii. Výstavní
podmínky CV budou projednány na zasedání ÚVV ČSCH dne 13. 6. 2017. Jednáno bylo o tom, že
chovatelská veřejnost musí být s dostatečným předstihem informována nejen o termínech konání CV,
ale také o termínech konání celostátní výstavy mláďat (CVM). ÚOK chovatelů králíků, ÚOK chovatelů
drůbeže a ÚOK chovatelů holubů budou osloveny s žádostí, aby potvrdily termín konání příštích CVM
– předpokládaný je druhý týden v září. Diskutováno bylo o pořízení propagačních šestihranných voliér
na CV (v prvé řadě pro genetické zdroje drůbeže).
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/6/1: ÚVV ČSCH ukládá ÚOK chovatelů králíků, ÚOK chovatelů drůbeže a
ÚOK chovatelů holubů nahlásit termín konání celostátní výstavy mláďat v roce 2018, 2019 a 2020.
Termín plnění – do 30. 6. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje pořízení čtyř propagačních šestihranných voliér
na celostátní výstavu drobného zvířectva. Termín plnění – říjen 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Různé






a. Žádost o zapůjčení výstavního fundusu
b. Projednání Směrnice na oběh účetních dokladů Sekretariátu ÚVV ČSCH
c. Vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice referent Sekretariátu ÚVV ČSCH
d. Projednání žádosti o výjimku v pořádání krajské výstavy v termínu CVM
e. Tiskové vady ve Stanovách ČSCH
f. Jednací řád
g. Volební řád
h. Pojištění
i. Země živitelka 2017
j. Valná hromada Českomoravského svazu chovatelů
Ad a) O zapůjčení požádaly: Krajské sdružení ČSCH Olomouckého kraje (krajská výstava
v rámci Flory Olomouc), Krajské sdružení ČSCH Jihomoravského kraje (výstava Moravia
Brno), Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. (celostátní výstava mláďat).
Ad b) Diskutováno bylo k předložené účetní směrnici, kterou zpracovala Ing. Zdena Dvořáková.
Ad c) Ing. David Rameš referoval o vyhlášeném výběrovém řízení (publikovaném v časopise
Chovatel č. 6/2017 a na webu ČSCH) na pracovní pozici referent Sekretariátu ÚVV ČSCH a o
stávajících změnách v pracovních náplních některých zaměstnanců. Důvodem je dlouhodobá
pracovní neschopnost dvou zaměstnanců.



Ad d) Projednávána byla žádost Krajského sdružení ČSCH Pardubického kraje o udělení
výjimky pro pořádání letošní krajské výstavy v době konání CVM.
 Ad e) Podrobně bylo projednáváno znění stávajících Stanov ČSCH a odstranění tiskových chyb
a nejednotných formulací v textu, například: sekce x odbornost; ústřední odborná komise x
ústřední chovatelská komise; upřesnit jednoznačnost způsobu volby – buď jednotlivci, nebo
týmy; formulace ohledně pracovně právních vztahů v § 22 je v rozporu s národním i
mezinárodním právem – uvést toto do souladu; v několika paragrafech má být správně
vyjadřovat se (nikoliv schvalovat); svolání náhradní schůze není v souladu s NOZ; poslední
změna názvu svazu na ČSCH byla v roce 1980 atd.
 Ad f) ÚVV ČSCH se zabýval návrhem jednacího řádu.
 Ad g) ÚVV ČSCH projednal návrh volebního řádu.
 Ad h) Slavomír Brožek předložil návrh čtyř pojišťoven na pojištění majetku ČSCH, následně
proběhla diskuse k výběru pojišťovny.
 Ad i) Řešena byla propagace ČSCH na výstavě Země živitelka 2017.
 Ad j) ÚVV ČSCH určil zástupce na jednání Valné hromady Českomoravského svazu chovatelů.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/1: ÚVV ČSCH zapůjčuje v souladu s dřívějším usnesením ÚV ČSCH
výstavní fundus Výstavišti Lysá nad Labem, s.r.o. a v souladu s platným půjčovním řádem zapůjčuje
výstavní fundus Krajskému sdružení ČSCH Olomouckého kraje a Krajskému sdružení ČSCH
Jihomoravského kraje. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/2: ÚVV ČSCH schvaluje vnitrosvazovou Směrnici pro oběh dokladů
Sekretariátu ÚVV ČSCH a dvě přílohy. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/3: Výběrové řízení na pracovní pozici referent Sekretariátu ÚVV ČSCH
(smlouva na dobu určitou) se bude konat dne 9. 6. 2017 v Praze. Členy výběrové komise budou: Slavomír
Brožek, Ing. Václav Krůta, Ing. David Rameš. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/4: ÚVV ČSCH schvaluje výjimku pro Krajské sdružení ČSCH
Pardubického kraje na pořádání krajské výstavy 2017 v době konání celostátní výstavy mláďat.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/5: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Davida Rameše
sumarizací tiskových chyb ve stávajících Stanovách ČSCH a předložením zpracovaného dokumentu
Valné hromadě 2017. Termín plnění – do říjnového zasedání ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/6: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zaslat připomínky ÚVV ČSCH
k jednacímu a volebnímu řádu Komisi pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH. Termín
plnění – do 25. 5. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/7: Ing. David Rameš zašle členům ÚVV ČSCH skeny návrhů na pojištění
majetku svazu. Připomínky k návrhům členové ÚVV ČSCH dodají Ing. Davidu Ramešovi do 25. 5. 2017.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/8: ÚVV ČSCH pověřuje zajištěním a vedením expozice ČSCH (ve výši
schválených nákladů) na výstavě Země živitelka 2017 RSDr. Jaroslava Hrona. Termín plnění – 24. až
29. 8. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/9: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Václava Krůtu zastupováním ČSCH na Valné
hromadě Českomoravského svazu chovatelů. Termín plnění – 9. 6. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Diskuse
Diskutováno bylo o zajištění předplatného dvou chovatelských časopisů a přípravě celostátních
dožínek, jež se budou konat v září v Praze. Ing. Miroslav Kroft podal informaci o rozhodnutí
Ministerstva zemědělství ČR na poskytnutí neinvestiční dotace na činnost svazu ve výši 2 milióny Kč.
Dále referoval o možnosti zakoupit výhodnou a zajímavou nemovitost v Kynšperku nad Ohří - v místě
je velice aktivní pobočný spolek, který již desítky let úspěšně propaguje ČSCH. V případě koupě by
užívání bylo řešeno, buď formou postupně splácené půjčky, nebo pronájmem obdobně jako u ZO ČSCH

Kralovice. Projednávána byla nutnost rozsáhlejší opravy sociálního zařízení u nemovitosti v BrněStřelicích. Prodiskutován byl návrh na udělení plakety u příležitosti 80. výročí narození zasloužilého
chovatele.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/8/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajistit pro hlavní spolek
předplatné časopisů Fauna a Svět holubů. Termín plnění – do 13. 6. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/8/2: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta jednáním s Městským
úřadem v Kynšperku nad Ohří ohledně prodeje nemovitosti a zároveň pověřuje Josefa Buršíka,
Lubomíra Kesnera, Ing. Václava Krůtu, Ing. Davida Rameše a Josefa Vilhelma návštěvou této
nemovitosti. Termín plnění – 20. 5. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/8/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zabezpečit rozsáhlejší opravu
sociálního zařízení u nemovitosti v Brně-Střelicích, a to na základě výběrového řízení a předložení
projektové dokumentace. Termín plnění – 30. 6. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Závěr jednání
Jednání ukončil v 18.33 hodin Ing. Miroslav Kroft. Následující zasedání ÚVV ČSCH se bude konat
v úterý dne 13. 6. 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 12. 5. 2017
Ověřování ukončeno: dne 24. 5. 2017
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

