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Číslo jednací:
ÚVV-5/2017

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

20. 6. 2017

Věc:

Zápis č. 5/2017
z 18. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 15. června 2017
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH), Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír
Kesner, Josef Vilhelm (71,42 % účast, jednání bylo usnášeníschopné)
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Dr. František Ducháček, Marie Ducháčková, David Vojtíšek (chovatelé kožešinových zvířat),
Pavel Hrubeš (předseda ÚOK CHD), Ing. Luboš Valehrach (daňový poradce)
 Omluveni: Ing. Václav Krůta, Dagmar Kičurová

PROGRAM
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)
10)

Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 11. 5. 2017
Právní záležitosti
a. Potvrzení usnesení soudu I. stupně proti JUDr. Michaelu Sonntagovi
b. Podání trestního oznámení na neznámého pachatele
Nemovitosti
a. Informace o stavu oprav vybraných nemovitostí
b. Informace o stavu odprodeje pozemku pod budovou ČSCH v Brně-Židenicích
c. Informace o možnosti koupě nemovitosti v Kynšperku nad Ohří
Příprava CV 2017
Různé
a. Návrh na odpis pohledávek
b. Informace o stavu VŘ na obsazení pracovní pozice referent Sekretariátu ÚVV ČSCH
c. Projednání zadávací dokumentace na výrobu výstavních klecí
d. Projednání situace v oblasti faremních chovů kožešinových zvířat
e. Podnět k zahájení kárného řízení s JUDr. Michalem Danišovičem
f. Projednání zprávy ÚKK ČSCH o provedených kontrolách
g. Olympiáda mladých chovatelů 2017
h. Vzorník plemen králíků
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
Operativně sezvané zasedání (původně plánované na 13. 6. 2017) svolal e-mailem rozeslanou
pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚVV ČSCH. Jednání zahájil v 10.15 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 18/ÚVV 17/5/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje upravený program jednání. Schváleno všemi, to
znamená pěti, 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 18/ÚVV 17/5/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 5/2017 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 11. 5. 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 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken u nemovitosti
v Kolíně. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ, připraveno instalování replik
historických oken.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ, schůzka svolána na
červenec 2017.)
- 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.)
- 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.
(SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO, upřesněno
v bodě týkajícím se CV.)
- 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. (SPLNĚNO.)

Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 11. 5. 2017.
K nemovitostem a celostátní výstavě bylo podrobněji jednáno v samostatných bodech programu.
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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.
(SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO, družstvo
nemá zájem klece odprodat.)
- 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. (SPLNĚNO. Všechny ÚOK preferují druhý víkend
v září.)
- USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje pořízení čtyř propagačních šestihranných
voliér na celostátní výstavu drobného zvířectva. Termín plnění – říjen 2017. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (V ŘEŠENÍ, termín výběrového
řízení přesunut na 23. 6. 2017, členkou výběrové komise bude také Silvie Veselá.)
- 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. (ÚKOL
TRVÁ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (V ŘEŠENÍ.)

USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/4/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci jednotlivých ÚOK o pověřených
zástupcích, kteří budou s Evropským chovatelským svazem jednat o přípravě Evropské výstavy 2024,
konané v ČR: sekce holubi – Mgr. Bc. Alexandr Veselý. Sekce drůbež – Peter Žuffa. Sekce králíci –
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., MVDr. Vlastimil Šimek a Jiří Jahoda. Sekce morčat a jiných drobných
hlodavců – Mgr. Bc. Andrea Kroftová.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje pojištění majetku ČSCH (hlavního spolku) u
pojišťovny Generali. PRO – 4, ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/4/3: ÚVV ČSCH zmocňuje podepsáním pojistné smlouvy s pojišťovnou
Generali Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu Termín plnění – do 26. 6. 2017. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 5) Právní záležitosti
a. Potvrzení usnesení soudu I. stupně proti JUDr. Michaelu Sonntagovi
b. Podání trestního oznámení na neznámého pachatele
 Ad a) Ing. David Rameš referoval o potvrzení soudem nařízené exekuce.
 Ad b) ČSCH ZO chovatelů koček Praha 8 podala dne 29. 5. 2017 na Policii ČR trestní oznámení
ve věci podezření spáchání trestného činu zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího
majetku. Po Světové výstavě koček, konané v roce 2014 v Praze, si organizační tým vyplatil
vysoké odměny, a to nejen v rozporu se Stanovami ČSCH, ale i v rozporu s postupem
umožňujícím vyplacení odměn. (De facto proběhlo rozdělení zisku.) Informace o podání
trestního oznámení zazní (17. 6. 2017) na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů
koček. Dále bylo konstatováno, že některé předpisy této svazové odbornosti jsou v rozporu se
Stanovami ČSCH.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/5/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o potvrzení usnesení soudu I.
stupně proti JUDr. Michaelu Sonntagovi a informaci o podání trestního oznámení ve věci podezření
spáchání trestního činu zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku v souvislosti
s vyplacením odměn organizačnímu týmu Světové výstavy koček 2014.

Ad 6) Nemovitosti



a. Informace o stavu oprav vybraných nemovitostí
b. Informace o stavu odprodeje pozemku pod budovou ČSCH v Brně-Židenicích
c. Informace o možnosti koupě nemovitosti v Kynšperku nad Ohří
Ad a) Brno, Plotní ul.: jednáno bylo k projektové dokumentaci (pasportu) bývalé tiskárny –
zvažované zbourání budovy je ekonomicky značně náročné. Dále byla předložena projektová
dokumentace na hlavní objekt. Po širší diskusi bylo ujednáno, že práce budou nejprve zaměřeny
na rekonstrukci hlavní budovy (bude možné ji realizovat i s nájemníky). Po rekonstrukci bude
s nájemníky jednáno o úpravě nájemného. Budova tiskárny bude zatím zakonzervována, pouze
bude prohlédnuta střecha, není-li nutná oprava. Střelice: diskutováno bylo k nabídkám čtyř firem
na rozsáhlou opravu sociálního zařízení. Václav Uličný doporučil také dovybavení kotelny
šnekovými dávkovači a její výmalbu. Diskuse se rozvinula na téma dopracování některých
nájemních smluv o informaci, že pozemek pod nemovitostí, popřípadě přilehlý pozemek, je ve
vlastnictví svazu. Ing. David Rameš referoval o územním plánu ve Střelicích - volné pozemky
v okolí svazové nemovitosti jsou zvažovány k individuální rekreaci. Žádost o výměnu části
svazového pozemku jedním z nájemníků zatím zrealizována nebude – až po provedení
geodetického zaměření. Kolín: nabídku na repliky historických oken zaslaly tři firmy, výroba
bude zadána firmě Podzimek. Ďáblice: v objektu není zavedena voda ani kanalizace, přípojky je
možné zrealizovat, zatím není možné je napojit (v místě byla překročena kapacita čističky – cca
za dva roky bude dobudována). Na zrealizování napojení zatím předložila nabídku pouze firma
Pražské vodovody a kanalizace – za 700.000,- Kč, a to z důvodu nemožnosti uzavřít komunikaci

(napojení se bude realizovat strojním protlakem). Darkov: likvidátor Josef Vilhelm informoval
o stávajícím zajištění údržby pozemku okolo nemovitosti. Ing. Luboš Valehrach připraví na
základě darovací smlouvy převod nemovitosti na hlavní spolek. Praha, Maškova ul:
diskutováno bylo k návrhu rekonstrukce střechy garáže, oslovený architekt sedlovou střechu
nedoporučuje – urbanisticky nezapadá do lokality. Zvažováno bylo přistavení jednoho,
popřípadě dvou pater a prodloužení střechy z hlavní budovy.
 Ad b) Ing. David Rameš absolvoval jednání o prodeji pozemku pod budovou svazu s městskou
části Brno-Židenice. Svazu bude doručena nabídka s cenou pozemku.
 Ad c) Ing. Miroslav Kroft informoval o nemovitost v hodnotě 4 miliony Kč v Kynšperku nad
Ohří, kde je aktivní chovatelská organizace. Město nemovitost prodá za podstatně nižší cenu 1,6
milionu Kč, ovšem s podmínkou, že v budově bude realizována společensky prospěšná činnost
(chovatelé zvažují pronajmout prostory zahrádkářům, mykologům, klubu seniorů, dětským
kroužkům atd.).
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje přednostní rekonstrukci hlavní budovy
nemovitosti v Brně-Plotní ulici a postupné podstoupení kroků k její realizaci. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje rozsáhlou opravu sociálního zařízení nemovitosti
ve Střelicích firmou Mironstav, s.r.o. – výše nákladů 505.536,- Kč bez DPH (maximální cena bez
možnosti fakturování víceprací) a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním
smlouvy. Termín realizace – do 31. 10. 2017. PRO – 4, ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/3: ÚVV ČSCH schvaluje zadání zakázky na opravu historických oken na
budově v Kolíně firmou Podzimek – výše nákladů 259.310,- Kč bez DPH (maximální cena bez možnosti
fakturování víceprací) a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václav Krůtu podepsáním smlouvy.
Termín plnění – do 31. 10. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/4: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zajistit geodetický výměr
svazového pozemku parcely č. 1988/1 ve Střelicích. Termín plnění – do příštího zasedání ÚVV ČSCH.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/5: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním darovací smlouvy k převodu nemovitosti v Darkově na hlavní spolek. ÚVV ČSCH pověřuje
Josefa Vilhelma dokončením realizace převodu této nemovitosti. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/6: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zajistit projekt na nástavbu
garáže (do 2. patra) u nemovitosti v Praze, Maškově ul. Termín plnění – do 30. 9. 2017. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/7: Ing. Miloslav Neubauer ve spolupráci s Ing. Davidem Ramešem připraví
přihlášku do veřejné soutěže na pořízení nemovitosti v Kynšperku nad Ohří. Termín plnění – po
vyhlášení veřejné soutěže. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Příprava CV 2017
Ing. David Rameš a Lubomír Kesner referovali o dosud přihlášených garantech na Celostátní výstavu
drobného zvířectva 2017. Následovala diskuse k výrobě propagačních fólií na celostátní výstavu.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje výrobu 0,5 tuny (cca 15 km) propagační fólie pod
výstavní klece firmou Van Gillern, s.r.o. (náklady 47.000,- Kč bez DPH) a zadání výroby dvou štočků
pro popis fólie pod klece s logem ČSCH a názvem Celostátní výstava Chovatel (náklady do 5.000,- Kč
bez DPH). Zároveň pověřuje Ing. Davida Rameše jednáním o konečném zadání a výrobě fólie. Termín
plnění – do 31. 8. 2017. Schváleno všemi hlasy.
Ad 8) Různé
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Návrh na odpis pohledávek
Informace o stavu VŘ na obsazení pracovní pozice referent Sekretariátu ÚVV ČSCH
Projednání zadávací dokumentace na výrobu výstavních klecí
Projednání situace v oblasti faremních chovů kožešinových zvířat
Podnět k zahájení kárného řízení s JUDr. Michalem Danišovičem
Projednání zprávy ÚKK o provedených kontrolách

















g. Olympiáda mladých chovatelů 2017
h. Vzorník plemen králíků
Ad a) Ing. Luboš Valehrach, daňový poradce, informoval o nepokrytých aktivách v účetnictví
hlavního spolku ve výši cca 4 200.000,- Kč. Jedná se o promlčené, nevymahatelné záležitosti.
Z účetního hlediska se musí majetek vyoprávkovat, nemá smysl záležitost posouvat do dalších
let. Z prodeje nemovitosti v Praze-Sedleci bude uhrazena daň z příjmu 1 400.000,- Kč. Ztráta
bude cca 7 000.000,- Kč před zdaněním. Dále Ing. Luboš Valehrach doporučil korekci ceny u
některých položek v distribučním středisku – reálná cena již neodpovídá ceně účetní.
Ad b) Byla podána informace, že do výběrového řízení na post zaměstnance Sekretariátu ÚVV
ČSCH se přihlásily tři zájemkyně. Termín výběrového řízení byl změněn na 23. 6. 2017, členkou
výběrové komise bude i Silvie Veselá.
Ad c) Poptávkové řízení na klece – počty a rozměry klecí jsou součástí žádosti o dotaci. ÚOK
chovatelů drůbeže a ÚOK chovatelů holubů využijí stávající systémy na výrobu klecí beze
změny. ÚOK chovatelů králíků požaduje dát na přední stranu klece drát na krmítka.
Dokumentace pro výrobu klecí a zadání výběrového řízení je v souladu s podmínkami na
poskytnutí dotace.
Ad d) Jednání se zúčastnili chovatelé kožešinových zvířat Dr. František Ducháček, Marie
Ducháčková a David Vojtíšek. Senát Parlamentu ČR má předloženou ke schválení novelu zákona
na ochranu zvířat proti týrání. Navzdory dřívějšímu ujišťování nejenom ministerstva zemědělství
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu schválila. Diskutováno bylo o propagandě, která
se rozvinula proti chovu kožešinových zvířat. Chovatelé referovali o nekalých praktikách
různých aktivistů, kteří vnikají na farmy a vypouštějí zvířata. Tím, že neustále oslovují a obtěžují
politiky, stala se z toho věc politická. Přijetí novely slíbil například Andrej Babiš. Také televizní
pořady jsou natáčeny tendenčně a neobjektivně. Jednáno bylo o tom, že novela přinese zákaz
našich kontrolovaných chovů – farem. Důsledek bude přesunutí do míst (států), kde se ochraně
zvířat nevěnuje pozornost. Po kožkách je poptávka, čili toto odvětví zemědělství nezanikne, jen
se přesune jinam. Na celé situaci je zarážející, že v roce 2014 Česká republika nařídila
chovatelům nové klece dle požadavků Evropské unie. Dnes zákazem chovu od následujícího
roku maří jejich podnikatelský záměr. Konstatováno bylo, že pokud některé státy Evropy chov
kožešinových zvířat zakázaly, nebylo to tak striktně v krátkém období, popřípadě chovatelům
byla poskytnuta kompenzace za zmařené podnikání. Česká republika však nařízené a vložené
investice do chovu kožešinových zvířat neochránila. Široce bylo diskutováno o tom, že hlavní
spolek pomůže chovatelům kožešinových zvířat řešit vzniklou situaci.
Ad e) Jednáno bylo k podnětu došlému ÚVV ČSCH, aby bylo zahájeno kárné řízení s JUDr.
Michalem Danišovičem z důvodu neoprávněných kroků v souvislosti s jeho působením v OO
ČSCH Mělník. Rozhodčí komise není ustanovena, proto je nejvyšším orgánem ÚVV ČSCH,
který se věcí musí zabývat. Nejprve prošetří dostupná fakta.
Ad f) Součástí podkladů k jednání byly zprávy ÚKK ČSCH. Konstatováno bylo výrazné snížení
nákladů na právní služby. Jednáno bylo ke služebním cestám a jejich schvalování. Dále Václav
Uličný doporučil, aby v případě zastupování svazu v soudním sporu týkajícím se kožešinových
zvířat (v otázce novely zákona na ochranu zvířat proti týrání) byly využity služby AK Kučera,
která je nákladnější, avšak úspěšná.
Ad g) Rokováno bylo k ne zcela jasným kompetencím týkajícím se příprav OMCH a nutnosti
přesného ošetření této problematiky novými směrnicemi. Před konáním OMCH musí být jasné,
kdo zodpovídá za průběh. Před konáním OMCH se uskuteční operativní schůzka
zainteresovaných pracovníků.
Ad h) Josef Vilhelm podal informace z jednání ÚOK chovatelů králíků. Práce na novém
Vzorníku plemen králíků byly pozastaveny, od přípravných prací odstoupili dva z autorů MVDr.

Miloslav Martinec, Ph.D. a MVDr. Vlastimil Šimek. S přípravami se bude pokračovat až po
volbě nové ÚOK. Jednáno bylo o stavu zásob stávajícího Vzorníku plemen králíků
v distribučním středisku a ceně této publikace.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje právní pomoc chovatelům kožešinových zvířat
v souvislosti s ohrazením se proti novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o vyjádření jednotlivých ÚOK
k výrobě výstavních klecí.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/3: ÚKK ČSCH navrhuje ÚVV ČSCH přepracovat formuláře na zápis
služebních cest, kde by již bylo uvedeno číslo střediska, za které byla cesta uskutečněna.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/4: ÚKK ČSCH doporučuje klást větší důraz na schvalování služebních cest
a nutnosti jejich uskutečňování. (Týká se to i zahraničních pracovních cest.) Při povolování služebních
cest je nezbytné dbát na dodržování služební kázně.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/5: ÚKK ČSCH doporučuje při zadávání služeb advokátním kancelářím
posuzovat jednotlivé případy individuálně a s důrazem na efektivitu.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/6: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o pozastavení příprav nového
Vzorníku plemen králíků.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/7: ÚVV ČSCH ukládá Kateřině Popelkové, zaměstnankyni Sekretariátu
ÚVV ČSCH, vyžádat od jednatele OO ČSCH Mělník prezenční listinu a zápis ze zasedání okresní
konference v roce 2016, na které byl volen delegát na Valnou hromadu ČSCH 2016. Termín plnění – do
30. 6. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/8: Před konáním Olympiády mladých chovatelů 2017 se uskuteční
operativní schůzka zainteresovaných pracovníků. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Diskuse
Josef Vilhelm přednesl žádost ÚOK chovatelů drůbeže o rozpočtovou změnu – nákup dataprojektoru
v maximální ceně 20.000,- Kč bez DPH pro potřeby ÚOK (přesun části prostředků z příspěvků na
kontrolované chovy). Dále bylo jednáno k hlavní objednávce nánožních kroužků na drůbež a holuby na
rok 2018. Václav Uličný poté vyslovil poděkování Ing. Davidu Ramešovi a zaměstnancům Sekretariátu
ÚVV ČSCH za zorganizování slavnostního zasedání konaného v Senátu Parlamentu ČR. Ocenění
chovatelé, kteří se nemohli slavnostního zasedání zúčastnit, budou vyznamenáni na některém
z budoucích zasedání ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/9/1: ÚVV ČSCH schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu ÚOK chovatelů
drůbeže roku 2017 – nákup dataprojektoru za cenu maximálně 20.000,- Kč bez DPH (z části prostředků
určených na příspěvky kontrolovaným chovům). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/9/2: Ocenění chovatelé, kteří se nemohli zúčastnit slavnostního zasedání
v Senátu Parlamentu ČR, budou vyznamenáni na některém z budoucích zasedání ÚVV ČSCH. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 10) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.35 hodin Ing. Miroslav Kroft, termín následujícího zasedání prozatím nebyl
určen.
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 20. 6. 2017
Ověřování ukončeno: dne 28. 6. 2017
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

