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Číslo jednací:
ÚVV-6/2017

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

21. 8. 2017

Věc:

Zápis č. 6/2017
z 19. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 16. srpna 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
 Hosté: Ing. Miroslav Juřík – obchodní manažer firmy TONAK a.s., Mgr. Ondřej Matouš – ředitel
Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o.

PROGRAM
1) Zahájení jednání se zástupcem společnosti TONAK a.s.
2) Zahájení schůze ÚVV ČSCH
3) Schválení programu jednání
4) Schválení zapisovatele
5) Kontrola usnesení ze dne 15. 6. 2017
6) Právní záležitosti
a. Informace o průběhu sporu s Milanem Kotyzou
b. Informace o soudním řízení ve věci pozemku pod budovou Maškova
c. Informace k exekuci proti JUDr. Michaelu Sonntagovi
d. Informace o neoprávněném vyplacení odměn v souvislosti se Světovou výstavou koček 2014
7) Nemovitosti – průběžná informace o stavu oprav
8) Příprava CV 2017
a. Projednání a schválení podmínek a přihlášek na CV
b. Informace o stavu personálního zajištění CV
c. Mediální zajištění propagace, podoba plakátů
d. Ostatní (záštity, aj.)
9) CVM 2017
a. Informace o stavu přihlášených zvířat
b. Účast na slavnostním zahájení a další
c. Projednání žádosti o zapůjčení výstavního fundusu
10) Různé
a. Informace o zajištění expozice na výstavě Země živitelka 2017
b. Informace o obsazení pracovní pozice referent Sekretariátu ÚVV ČSCH
c. Projednání přestupku pracovníka Sekretariátu ÚVV ČSCH
d. Projednání výsledku výběrového řízení na výrobu výstavních klecí
e. Projednání situace v oblasti faremních chovů kožešinových zvířat, další postup
f. Žádost o uhrazení poplatků za uveřejnění likvidace ZO v obchodním věstníku

g. Info o současné situaci kolem králičího moru RHD2
h. Požadavek KPM – účast na jednáních prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH
i. Žádost ÚOK CHD na rozpočtovou změnu
j. Kooperační smlouva s VÚŽV, v.v.i.
k. Informace z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček
l. Návrh Stanislava Mareše na zahájení kárného řízení s JUDr. Michalem Danišovičem
m. Informace z OMCH
n. Info o stavu programu evidence
11) Diskuse – chtějí se mládežnici účastnit přípravy organizační
12) 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 jednání se zástupcem společnosti TONAK a.s.
Jednání zahájil v 10.20 hod. Ing. Miroslav Kroft. Přivítal Ing. Miroslava Juříka, zástupce firmy
TONAK a.s. – ten zrekapituloval text smlouvy mezi firmou TONAK a.s. a ČSCH. Poskytovaná částka
a účel jejího využití se (ve vztahu k současné smlouvě) nemění. Avizoval výrobu propagačního banneru
firmy na CV. Dále požádal o vysvětlení stávající nákazové situace v chovu králíků. Uvedl, že firma
TONAK a.s. bude pořizovat novou linku na výrobu ekologického hnojiva. Díky této skutečnosti bude
mít firma možnost vykupovat i méně kvalitní králičí kožky.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/2/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Miroslava Juříka z firmy
TONAK a.s. o smlouvě s ČSCH a dalším postupu při výkupu králičích kožek.

Ad 2) Zahájení schůze ÚVV ČSCH
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚVV ČSCH, a dále
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 3) Schválení programu jednání
V navrženém programu byly rozšířeny některé body, poté byl program schválen.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/3/1: ÚVV ČSCH schvaluje upravený program jednání. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 4) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV
ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/4/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 6/2017 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Kontrola usnesení ze dne 15. 6. 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. (V ŘEŠENÍ, 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, do realizace vstoupili památkáři, nemovitost se
nachází v památkové zóně.)
- 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.)
- 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. (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, investice bude navazovat na opravu nemovitosti.)
- 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. Termín výběrového řízení
přesunut na 23. 6. 2017, členkou výběrové komise bude také Silvie Veselá. (SPLNĚNO.)
- 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 17/4/8/3: 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. (SPLNĚNO.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 15. 6. 2017.
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (V ŘEŠENÍ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (V ŘEŠENÍ.)

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.
(ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/7: Ing. Miloslav Neubauer ve spolupráci s Ing. Davidem Ramešem
připraví přihlášku (případně záměr) do veřejné soutěže na pořízení nemovitosti v Kynšperku nad
Ohří. Termín plnění – po vyhlášení veřejné soutěže. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (PLNĚNO
PRŮBĚŽNĚ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/8: Před konáním Olympiády mladých chovatelů 2017 se uskuteční
operativní schůzka zainteresovaných pracovníků. (SPLNĚNO.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ, předání ocenění se uskuteční v rámci CV.)
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním přesunu plotu (dle
geodetického výměru) u nemovitosti ve Střelicích, a to do 31. 12. 2017 (90 m plotu, náklady do 90.000,Kč bez DPH). Zároveň neschvaluje odprodej pozemku Patriku Smutnému (nadále trvá Usnesení 2014
119/15/10b/2014). Schváleno všemi hlasy.
-

Ad 6) Právní záležitosti
Informace o průběhu sporu s Milanem Kotyzou
Informace o soudním řízení ve věci pozemku pod budovou Maškova
Informace o exekuci proti JUDr. Michaelu Sonntagovi
Informace o neoprávněném vyplacení odměn v souvislosti se Světovou výstavou koček
2014
 Ad a) ÚVV ČSCH byl seznámen s odpovědí na vyžádané stanovisko soudu.
 Ad b) Soud potvrdil, že pozemek pod budovou v Praze, Maškově ul. patří ČSCH – Magistrát
hlavního města Prahy pochybil.
 Ad c) Byly podány informace o platné exekuci.
 Ad d) Policie ČR vyzvala hlavní spolek o doložení dokladů týkajících se zvoleného přípravného
výboru Světové výstavy koček 2014 a neoprávněně vyplacených odměn.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/6/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o právních záležitostech.
a.
b.
c.
d.

Ad 7) Nemovitosti – průběžná informace o stavu oprav
O průběžném stavu oprav referoval Ing. David Rameš. Kolín: probíhá příprava výrobní dokumentace,
předpoklad realizace září až říjen 2017. Havlíčkův Brod: minoritní spoluvlastníci požádali o schůzku.
Střelice: rozsáhlá oprava sociálního zařízení je dokončena (navíc vznikla další závada, nezávisle na
opravách, a to značný únik vody z prasklé přípojky - přímo do kanalizace). Roudnice nad Labem: do
oprav vstoupili památkáři, nemovitost je v památkové zóně, práce se oddalují. Oprava kanalizace u této

nemovitosti bude provedena současně s opravou střechy. Brno-Plotní: po dohodě s majetkovou komisí
bylo vyhlášené poptávkové řízení na rekonstrukci hlavní budovy. Přišly dvě nabídky - obě ve výši cca
5 miliónů Kč. Štíty: nabídka na odprodej nemovitosti bude zveřejněna na veřejné desce městského úřadu.
Dále bylo konstatováno, že po provedení oprav (a zhodnocení nemovitostí) budou sepsány nové
smlouvy s nájemníky.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/7/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o průběžném stavu oprav
nemovitostí a přijatých opatřeních.

Ad 8) Příprava CV 2017
a. Projednání a schválení podmínek a přihlášek na CV
b. Informace o stavu personálního zajištění CV
c. Mediální zajištění propagace, podoba plakátů
d. Ostatní záštity aj.
 Ad a) Proběhla diskuse k podmínkám Celostátní výstavy drobného zvířectva 2017 (s dodanými
zapracovanými připomínkami), připomínkován byl návrh plakátu. Obšírně diskutováno bylo
zajištění Mistrovství republiky v chovu drobného zvířectva (meziokresní soutěž).
 Ad b) Zrekapitulován byl seznam dosud přihlášených pomocníků na CV. Na web ČSCH bude
vyvěšena výzva a přihlašovací formulář pro další zájemce, totéž bude zveřejněno v časopise
Chovatel.
 Ad c) S Výstavištěm Lysá nad Labem, s.r.o. bude jednáno o zajištění mediální propagace
v rozsahu předešlých let.
 Ad d) Záštitu přislíbil Milan Štěch, předseda Senátu PČR a Ing. Marian Jurečka, ministr
zemědělství. Jednáno bude s některými dalšími mediálně známými osobnostmi.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje výstavní podmínky CV Chovatel 2017 a plakát na
CV 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/8/2: Ing. David Rameš zveřejní na webu ČSCH (do 31. 8. 2017) a v Chovateli
č. 10/2017 výzvu a přihlašovací formulář pro ty, kteří chtějí pomoci s přípravou a realizací CV 2017.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/8/3: ÚVV ČSCH schvaluje mediální propagaci CV 2017 – a to ve spolupráci
s Výstavištěm Lysá nad Labem, s.r.o. Dále schvaluje propagaci na webu SEZNAM.cz (10 dní před CV.)
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/8/4: Slavomír Brožek a Lubomír Kesner připraví nabídky na výrobu vest či
plášťů pro garanty na CV. Termín plnění 13. 9. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) CVM 2017
a. Informace o stavu přihlášených zvířat
b. Účast na slavnostním zahájení a další
c. Projednání žádosti o zapůjčení výstavního fundusu
 Ad a) Mgr. Ondřej Matouš, ředitel výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. informoval, že na Celostátní
výstavu mláďat (CVM 2017) je přihlášeno cca 2500 zvířat. Úbytek zvířat způsobila hlavně
zbytečná hysterie kolem nové formy králičího moru. Poukázal na to, že dezinformace se děje i
za pomoci člena ÚOK CHK. Konstatoval, že panika byla zbytečná, nehrozí (na rozdíl od viru
ptačí chřipky), že by došlo ke zmutování do formy napadající člověka.
 Ad b) Hosté – zrekapitulována byla účast předpokládaných hostů CVM.
 Ad c) Byly dohodnuty podmínky zapůjčení výstavního fundusu na CVM.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/9/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o CVM 2017 podané Mgr.
Ondřejem Matoušem, ředitelem Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/9/2: Slavnostního zahájení CVM 2017 se zúčastní Ing. Václav Krůta a Ing.
David Rameš. Termín plnění – 8. 9. 2017. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/9/3: Zapůjčení výstavního fundusu pořadateli CVM 2017 bude provedeno
zápočtem oproti reklamně na CV 2017 v katalogu CVM 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Různé











a. Informace o zajištění expozice na výstavě Země živitelka 2017
b. Informace o obsazení pracovní pozice referent Sekretariátu ÚVV ČSCH
c. Projednání přestupku pracovníka Sekretariátu ÚVV ČSCH
d. Projednání výsledku výběrového řízení na výrobu výstavních klecí
e. Projednání situace v oblasti faremních chovů kožešinových zvířat, další postup
f. Žádost o uhrazení poplatků za uveřejnění likvidace ZO v obchodním věstníku
g. Informace o současné situaci kolem králičího moru RHD2
h. Požadavek KPM – účast na jednáních prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH
i. ÚOK CHD – žádost o rozpočtovou změnu
j. Kooperační smlouva s VÚŽV, v.v.i.
k. Informace z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček
l. Žádost Stanislava Mareše na zahájení kárného řízení s JUDr. Michalem Danišovičem
m. Informace z OMCH
n. Info o stavu programu evidence
Ad a) Byly podány informace RSDr. Jaroslava Hrona o zajištění expozice ČSCH na ZŽ.
Vyslovena byla pochvala Ing. Davidu Ramešovi a pracovníkům Sekretariátu ÚVV ČSCH za
pomoc při zajištění expozice. Byli jmenováni zástupci ČSCH na slavnostním zahájení ZŽ.
Ad b) Novou zaměstnankyní Sekretariátu ÚVV ČSCH je od 17. 7. 2017 Ing. Lenka Plášilová
(plný úvazek, práce především pro redakci časopisu Chovatel). Byly podány informace o
náročném výběrovém řízení a nesnadné rozhodování při výběru uchazeček.
Ad c) Projednáván byl hrubý pracovní přestupek zaměstnance Sekretariátu ÚVV ČSCH. Po
přerozdělení pracovních náplní mu byl do budoucna nabídnut 2/5 pracovní úvazek. Po dalším
zcela nevhodném jednání zaměstnance (v den konání ÚVV ČSCH) mu bylo nabídnuto ukončení
pracovního poměru dohodou.
Ad d) Jednáno bylo ke dvou nabídkám na výrobu výstavních klecí – Družstvo Drupol
(dvojnásobná cena) a firma Jan Turek. Vybrána byla druhá firma. Vyúčtování dotace od MZe
ČR musí být zrealizováno do 31 10. 2017.
Ad e) Referováno bylo o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou schválila
Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR a začátkem srpna ji podepsal i prezident republiky.
Novela přinese také zrušení farem s kožešinovými (masožravými) zvířaty. Diskutováno bylo o
absurdním postupu, kterým k tomu došlo. Bez demokratické celospolečenské diskuse bylo
zrušeno jedno odvětví našeho zemědělství. Novela prošla v nejhorší možné podobě, vyslyšena
byla plošná skandalizace odpůrců chovu. Odškodnění za vyvlastněné farmy je pouze
v nenárokové formě a dokazováním vzniklých škod. Zazněly informace od Advokátní kanceláře
Kučera o postupu při vymáhání adekvátních reparací, a to cestou ústavní žaloby. AK Kučera
připravuje argumentaci pro ústavní soud. Další cesta je formou občanské stížnosti k Ústavnímu
soudu. Náklady na právnické služby budou hrazeny z prostředků FurEurope, ČSCH a Davida
Vojtíška, majitele firmy NOREK s.r.o. Rokováno bylo o mediální podpoře, která byla prováděna
prostřednictvím ČTK a jejím dalším pokračování. Bylo konstatováno, že ČSCH se musí více
mediálně zviditelnit. Hovořeno bylo o pořízení propagačního videa na web ČSCH – pro laickou
veřejnost. Diskutováno bylo o tom, zdali dále pojišťovat ČSCH u DAS – nepomáhá s právní
pomocí v otázce novely zákona.



Ad f) Projednávány byly žádosti – ZO ČSCH Počenice-Tětice, ZO ČSCH Golčův Jeníkov a ZO
ČSCH Světlá nad Sázavou na uhrazení poplatků za uveřejnění likvidace ZO v obchodním
věstníku. Žádost bude předložena letošní valné hromadě – z důvodů komplexního řešení.
 Ad g) Josef Vilhelm informoval o nákazové situaci v chovech králíků a výskytu nové formy
RHD2 pouze ve dvou okresech.
 Ad h) Vyhověno bylo požadavku Komise pro práci s mládeží ÚVV ČSCH – její zástupce bude
mít možnost účastnit se projednávání prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH.
 Ad i) ÚOK CHD požádala o rozpočtovou změnu – přesun finančních prostředků ve výši 50.000,Kč z účtu „Příspěvky PCH + ŠCH“ na účet „Reprezentace, dary“, a to z důvodu pořízení
pamětních medailí.
 Ad j) Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. uzavírá každoročně s ČSCH kooperační smlouvu
na provedení prací souvisejících s genetickými zdroji. Smlouvu za ČSCH podepisuje pouze
jeden statutární zástupce.
 Ad k) Na konferenci byla mj. podána informace o neoprávněném vyplacení odměn v celkové
výší 300.000,- Kč některým členům výstavního výboru Světové výstavy koček 2014 (ÚV ČSCH
jmenoval do tohoto výboru tři členy, odměnu dostali jen někteří). Dosud není zápis z konference
– uplynulo více jak 30 dnů. Odbornost nerespektuje Stanovy ČSCH a obecně závazné právní
předpisy.
 Ad l) Z důvodu ne zcela jednoznačného prokázání viny nebude zahájeno kárné řízení. Se
zástupcem OO ČSCH bude jednáno o tom, jak jednoznačně organizovat konference OO ČSCH,
aby to bylo v souladu se Stanovami ČSCH. Diskutováno bylo o případném zpracování
metodického pokynu k zajištění okresních konferencí.
 Ad m) Josef Buršík referoval o OMCH konané v Poběžovicích. Účastníci i hosté považovali akci
za zdařilou.
 Ad n) Lucie Berná a Kateřina Popelková referovaly, že dosud je zaevidováno 31 OO ČSCH.
Nejprve budou (ohledně evidenčního programu) proškoleny tzv. pilotní okresy. Zazněla
informace, že některé OO ČSCH přidělují průkazy ze svých zásob, jež nerespektují stávající
číselnou řadu evidence ČSCH. Mimo tuto řadu bylo na OO ČSCH vydáno cca 500 průkazek.
Bylo konstatováno, že s mnoha OO ČSCH je velice špatná spolupráce. Jakmile bude program
spuštěn, budou přes něj řešeny objednávky známek.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/1: Slavnostní zahájení výstavy Země živitelka 2017 se zúčastní Ing. Václav
Krůta a Ing. David Rameš. Termín plnění – 24. 8. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/2: ÚVV ČSCH schvaluje zadání zakázky na výrobu výstavních klecí firmě
Jan Turek, a to za 1 737.104,- Kč bez DPH. Dále pověřuje Ing. Davida Rameše zpracováním návrhu
smlouvy a Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 13. 9.
2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/3: ÚVV ČSCH schvaluje další mediální podporu ČSCH prostřednictvím
ČTK (a to nejenom v oblasti chovu kožešinových zvířat). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/4: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše provedením poptávky na
pořízení propagačního videa na web ČSCH, v maximální délce 5 minut (představení ČSCH laické
veřejnosti). Termín plnění – do 13. 9. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/5: Ing. David Rameš zašle do 13. 9. 2017 dopis ZO, které žádaly o úhradu
poplatků za zveřejnění likvidace ZO v obchodním věstníku. Záležitost bude předložena k jednání Valné
hromadě ČSCH 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/6: ÚVV ČSCH schvaluje účast jednoho zástupce Komise pro práci
s mládeží ÚVV ČSCH (a to s hlasem poradním) na jednáních Komise pro přípravu prováděcích předpisů
ke Stanovám ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/7: ÚVV ČSCH schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu ÚOK CHD na rok
2017 – ponížení finančních prostředků o částku 50.000,- Kč na účtu „Příspěvky PCH + ŠCH“ a přesun
této částky na účet „Reprezentace, dary“, a to za účelem pořízení pamětních medailí. Termín plnění –
do 25. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/8: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta podepsáním kooperační
smlouvy s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. na zajištění aktivit Národního programu
konzervace a využívání genetických zdrojů pro zemědělství. Termín plnění – do 17. 8. 2017. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/9: ÚVV ČSCH ukládá zaměstnankyním Sekretariátu ÚVV ČSCH Kateřině
Popelkové a Lucii Berné přečíslovat cca 500 průkazů členů ČSCH (napsat na OO ČSCH, přidělit nová
čísla). Termín plnění – do 31. října 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Diskuse
Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje požádalo o účast člena ÚVV ČSCH a generálního
sekretáře ÚVV ČSCH na slavnostním zasedání, konaném na krajském úřadě u příležitosti 60. výročí
založení jednotného svazu. Dagmar Kičurová dále nabídla pomoc při kontrole účetních dokladů
hlavního spolku – cca každé dva měsíce. Rokováno bylo o vozovém parku a nemovitostech zapsaných
na hlavní spolek.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/11/1: Slavnostního zasedání KS ČSCH Královéhradeckého kraje a hejtmana
Královéhradeckého kraje, konaného k 60. výročí založení jednotného svazu, se zúčastní Slavomír Brožek
a Ing. David Rameš. Termín plnění – 30. 8. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/11/2: Josef Vilhelm a Ing. David Rameš připraví rekapitulaci veškerého
vozového parku a veškerých nemovitostí zapsaných na hlavní spolek. Termín plnění – do 13. 9. 2017.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Závěr jednání
Jednání ukončil v 19.31 hodin Ing. Miroslav Kroft, termín následujícího jednání 13. 9. 2017.

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. 8. 2017
Ověřování ukončeno: dne 30. 8. 2017
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

