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Věc:

Zápis č. 4/2018
z 27. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 19. dubna 2018
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze-Kobylisích
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: MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. - ÚOK chovatelů králíků, Mgr. Zuzana Maršíčková - ÚOK
chovatelů koček (ÚOK chovatelů drůbeže zastupoval Josef Vilhelm)
 Omluveni – Dagmar Kičurová, Ing. Václav Krůta
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zapisovatele
4. Celostátní výstava mláďat 2018 - smlouva
5. Kontrola usnesení ze dne 15. 3. 2018
6. Zpráva a doporučení z provedené kontroly ÚKK ČSCH
7. Nemovitosti – aktuální stav
8. Celostátní výstava drobného zvířectva 2018
9. Různé
a. Nemovitost Darkov
b. Nabídka na odkup nemovitosti Vančurova, Brno
c. Výsledek kontroly FÚ – daňový odpočet 4.Q 2017
d. Návrh na přijetí opatření v souvislosti se směrnicí GDPR
e. Projednání doporučení kárné komise
f. Personální situace redakce časopisu Chovatel
g. Skladový areál Lysá nad Labem
10. Diskuse
11. 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. Jednání zahájil v 10.10 hod. a dále
ho 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 došlo s ohledem na hosty k dílčí změně, poté byl program schválený.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 4/2018 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH, ověřování proběhne dvoukolově. Schváleno všemi (tj. pěti)
hlasy.

Ad 4) Celostátní výstava mláďat 2018 – smlouva
Celostátní výstava mladých králíků, mladé drůbeže a výletků holubů, neboli Celostátní výstava mláďat
(dále jen CVM), se bude konat ve dnech 7. - 8. 9. 2018 na výstavišti v Olomouci, posuzování se uskuteční
dne 6. 9. 2018. Po oba dva dny bude zajištěný bohatý doprovodný program, v sobotu výstava skončí v
18.00 hodin, není tedy žádoucí, aby chovatelé odebírali vystavená zvířata dříve. Poté následovala
rekapitulace návrhu smlouvy a úprava některých jejich pasáží. Pořadatel, tedy Výstaviště Flora Olomouc,
bude přijímat přihlášky, zajistí tvorbu katalogu a prodej zvířat, pořadatel sám vybere výstavní poplatky.
Bude-li zájem, tak práce na katalogu a prodej zvířat smluvně zajistí Sekretariát ÚVV ČSCH.
Spolupořadatelem CVM 2018 bude OO ČSCH Olomouc nebo Krajské sdružení ČSCH Olomouckého kraje.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/4/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi odeslat návrh smlouvy na
pořádání Celostátní výstavy mláďat 2018 Výstavišti Flora Olomouc a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a
Ing. Václava Krůtu jednáním s ředitelem tohoto výstaviště. Termín plnění – do 30. 4. 2018. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 5) Kontrola usnesení ze dne 15. 3. 2018
Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání. (Body
dlouhodobé či 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, ul. Karoliny Světlé. (V ŘEŠENÍ – nový termín dokončení do 31. 8. 2018, úprava
sklepních prostor bude řešena až po zřízení přívodu teplovodního topení.)
- 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. (V
ŘEŠENÍ – nový termín pro dokončení prací 12. 6. 2018, ihned po rozdělení bytu na dvě samostatné
jednotky bude řešen pronájem.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/5/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi, Josefu Vilhelmovi,
Dagmar Kičurové a Ing. Davidu Ramešovi zrealizovat poptávku na služby související s přípravou
a konáním CV Chovatel 2018. Termín plnění – do příštího jednání výstavního výboru. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera:
 přetříděním starého výstavního fundusu a vytvořením soupisu nabídky k jeho prodeji (SPLNĚNO.);
 zajištěním poptávkového řízení na gitter boxy pro uskladnění keramických krmítek (SPLNĚNO);
 zajištěním nákupu plastových zeleninových přepravek na uskladnění plastových krmítek (SPLNĚNO.);
 zajištěním zjednodušeného poptávkového řízení na pořízení vysokozdvižného vozíku o nosnosti
minimálně 3,5 tuny - vysokozdvih s posuny do boku (SPLNĚNO).
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/2: ÚVV ČSCH jmenuje likvidátora Lubomíra Kesnera ve věci
svazového objektu ve Štítech. Termín plnění – s okamžitou platností. (SPLNĚNO, likvidátor
jmenován, IČ ZO ČSCH Štíty nelze ale použít, jedná se o vyvinění hlavního spolku, další opatření
budou řešena novým usnesením.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/3: ÚVV ČSCH schvaluje příspěvek 5.000,- Kč pro účast zástupců
ČSCH na 19. veletrhu neziskových organizaci NGO Market 2018 konaném v Praze. (SPLNĚNO.)

USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/4: ÚVV ČSCH na základě zprávy z provedené kontroly ÚKK ČSCH
ukládá Ing. Davidu Ramešovi: uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a zpracovat do nájemní smlouvy
pronajatou plochu přepočítanou na m2 v nemovitosti Maškova 3, Praha 8-Kobylisy u nájemníků
Šárky Kořínkové a Jana Slyvinszkého. V dodatku bude upraveno nájemné na částku v místě
obvyklou a přidána doložka s kaucí odpovídající třem nájmům (SPLNĚNO.);
- USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/4/1: ÚVV ČSCH pověřuje Slavomíra Brožka vyřízením agendy
související s vyřazením nákladního automobilu značky Avia, které je v majetku hlavního spolku,
z evidence vozidel. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi:
 zpracovat návrh rozpočtu na rozdělení bytu na dvě samostatné jednotky ve svazové nemovitosti
v Roudnici nad Labem. Nový termín – do 19. 4. 2018 (SPLNĚNO);
 zpracovat návrh na přestavbu budovy bývalé tiskárny na bytové jednotky ve svazové nemovitosti
v Brně, Plotní ul. Nový termín – do 24. 5. 2018. (V ŘEŠENÍ);
- USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/6: ÚVV ČSCH schvaluje nákup vysokozdvižného vozíku (VZV),
nosnost minimálně 3,5 tuny, posun do strany, maximální cena - změna do 280.000,- Kč a bez posunu
do stran. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/8: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi, likvidátorovi ZO ČSCH
Karviná-Darkov, zahájit po zadání odhadu svazové nemovitosti v Karviné-Darkově přípravu
k sepsání kupní smlouvy se ZO ČSCH Karviná (na stejném principu jako je řešena nemovitost
v Kynšperku nad Ohří). Tímto usnesením se zároveň ruší Usnesení 18/ÚVV 17/5/6/5. (SPLNĚNO
zajištění odhadu, jednání se ZO ČSCH Karviná pokračuje, řešeno novým usnesením.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 15. 3. 2018:
- USNESENÍ 26/ ÚVV 18/3/5/3: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi zajistit ve svazové
nemovitosti v Havlíčkově Brodě výměnu či natření radiátoru a výmalbu přístupové chodby. Termín
plnění – do 30. 6. 2018. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 26/ ÚVV 18/3/5/4: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit návrh nové
smlouvy o společném nakládání s nemovitostí v Havlíčkově Brodě. Termín plnění – do 31. 5. 2018.
(ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 26/ ÚVV 18/3/5/5: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi:
 prověřit, zdali nájemné v nemovitosti v Kolíně a v Havlíčkově Brodě odpovídá nájemnému v místě
obvyklému;
 u všech nájemních smluv s inflační doložkou každoročně zaslat současně s fakturu vyčíslující
inflaci i nový výměr (předpis) nájemného pro následující rok;
 u ostatních nájemních smluv, neobsahujících inflační doložku, řešit navýšení nájmu dodatkem ke
smlouvě. Termín plnění – do 30. 11. 2018. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/7/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše jednáním s Dušanem
Papežem o výpovědi k nájemní smlouvě k pronájmu budovy v Kolíně-Štítarech – ukončení
pronájmu dohodou k 31. 12. 2018. (SPLNĚNO, pronájem bude ukončen k 31. 12. 2018.)
- USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/10/2: ÚVV ČSCH doporučuje upozornit MZe ČR na dvojkolejnost při
práci s genetickým zdrojem česká slepice zlatá kropenatá a projednat postup VÚŽV, v.v.i. a ČSCH.
Termín plnění – do 19. 4. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/11/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi nahlédnout do
vyšetřovacího spisu Policie ČR (ve věci trestního oznámení podaného ZO ČSCH chovatelů koček
Praha 8) a podat za hlavní spolek další trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu naplnění
skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Termín plnění – do
19. 4. 2018. (Usnesení nelze splnit, do spisu není možné nahlédnout, další trestní oznámení bude
podáno až s ohledem na získané informace od státního zástupce.)
-

USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/5/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše týkající se
nahlížení do vyšetřovacího spisu Policie ČR a přípravy podání nového trestního oznámení.

Ad 6) Zpráva a doporučení z provedené kontroly ÚKK ČSCH
Jednáno bylo o přijetí opatření k účtování cestovních dokladů, především zaúčtování pracovních komisí
ÚVV ČSCH na správné středisko.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/6/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zaslat tajemníkům jednotlivých
ÚOK a pracovních komisí formuláře k vyúčtování cestovních náhrad s předepsanými středisky příslušných
sekcí či pracovních komisí. Termín plnění – do 30. 4. 2018. Při realizaci zahraniční služební cesty podají
vyslaní funkcionáři o průběhu cesty zprávu publikovanou v časopise Chovatel a na webových stránkách
ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Nemovitosti – aktuální stav
Lubomír Kesner podrobně referoval o stavu svazových nemovitostí, rekapituloval situaci kolem
probíhajících oprav, připomněl stávající i možné budoucí nájemníky a eventuální změny v pronájmu
některých nemovitostí. Následně bylo jednáno k několika nabídkám na rekonstrukci svazové nemovitosti
(rozdělení bytů) v Roudnici nad Labem, jež vzešly z poptávkového řízení.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje znění smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v nemovitosti Brno-Lidická s MVDr. Eduardem Gopfertem, Ph.D. a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing.
Václava Krůta podpisem této smlouvy včetně přílohy. Termín plnění – do 24. 5. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/7/2: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi jednat s majitelem firmy Askino.
s.r.o. ohledně dalšího setrvání v pronájmu ve svazové nemovitosti ve Střelicích. Termín plnění – 30. 4.
2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/7/3: ÚVV ČSCH schvaluje tyto služby týkající se úpravy nemovitosti v Roudnici
nad Labem (rozdělení bytů v 1. NP):
 ÚVV ČSCH schvaluje zhotovitele stavební a interiérové části firmu Art Desingn s.r.o. v celkové
hodnotě 425.363,- Kč bez DPH s tím, že dílo bude předané 30. 6. 2018. ÚVV ČSCH pověřuje
přípravou smlouvy Lubomíra Kesnera a podpisem smlouvy Ing. Miroslava Krofta a Ing Václava
Krůtu. Schváleno všemi hlasy.
 ÚVV ČSCH schvaluje zhotovitele vodoinstalace a topení firmu Enbra, a.s. za celkovou částku
286.417,- Kč bez DPH, s tím, že dílo bude předané 30. 6. 2018. ÚVV ČSCH pověřuje přípravou
smlouvy Lubomíra Kesnera a podpisem smlouvy Ing. Miroslava Krofta a Ing Václava Krůtu.
Schváleno všemi hlasy.
 ÚVV ČSCH schvaluje zhotovitele elektroinstalace firmu Stanislav Kutil za celkovou částku 51.065,Kč bez DPH, s tím, že dílo bude předané 30. 6. 2018. ÚVV ČSCH pověřuje přípravou smlouvy
Lubomíra Kesnera a podpisem smlouvy Ing. Miroslava Krofta a Ing Václava Krůtu. Schváleno
všemi hlasy.
 ÚVV ČSCH schvaluje dodavatele vchodových dveří do bytů firmu Window Holding, a.s za celkovou
částku 23.550,- Kč bez DPH, s tím, že dílo bude předané 30. 6. 2018. ÚVV ČSCH pověřuje
přípravou smlouvy Lubomíra Kesnera a podpisem smlouvy Ing. Miroslava Krofta a Ing Václava
Krůtu. Schváleno všemi hlasy.
 ÚVV ČSCH ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera zajištěním všech potřebných dodávek energií
a vody pro potřeby firem, které se budou na rekonstrukci „Rozdělení bytů v 1. NP, Havlíčkova 172,
Roudnice nad Labem“ podílet, zároveň koordinací prováděného díla mezi jednotlivými firmami.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/7/4: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem velké zasedací místnosti v budově
Sekretariátu ÚVV ČSCH Měst. org. ČSCH Praha – a to pětkrát ročně za celkovou částku 1.500,- Kč – a
zároveň schvaluje pro tento pobočný spolek možnost mít na adrese svazové budovy v Praze, Maškově ul.
svoje sídlo. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/7/5: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci firmy HOKR-STAV, s.r.o. o ukončení
pronájmu ve svazové nemovitosti v Praze, Maškově ul.

USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/7/6: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem přízemních prostor ve svazové nemovitosti
v Praze, Maškově ul. Lucii Kořínkové za nájem 8.000,- Kč + záloha na vodu a energie. S ohledem na
exkluzivitu nájemného bude sepsána další smlouva na údržbu venkovních prostor a domovnictví. Termín
plnění – do 24. 5. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/7/7: ÚVV ČSCH schvaluje nájem Šárce Kořínkové ve výši 10.000,- Kč + záloha
na vodu a energie. Termín plnění – do 24. 5. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ ÚVV 18/4/7/8/: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi sepsat se Šárkou Kořínkovou
a s Lucií Kořínkovou dohody na výpomoc při CVM a CV. Termín plnění – do 24. 5. 2018. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 8) CV 2018
V průběhu tohoto bodu programu byly zrekapitulovány možné finanční rezervy v pořádání Celostátní
výstavy drobného zvířectva 2018, zrekapitulovány byly možné doprovodné expozice. Jednáno bylo o
větším zapojení chovatelů do přípravy výstavy. Lubomír Kesner referoval o možnosti instalovat
k vystaveným plemenům informativní destičky pro laickou veřejnost se základními údaji o plemeni –
záležitost bude projednána s jednotlivými ústředními odbornými komisemi.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/8/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Lubomíra Kesnera o přípravě CV
2018 a možnosti připravit pro laickou veřejnost informativní destičky k jednotlivým plemenům.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/8/2: Ing. David Rameš připraví základní informace pro garanty a další
pomocníky na CV 2018, aby byly jasné podmínky jejich angažování na této akci. Termín plnění – do 24. 5.
2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Různé
a. Nemovitost Darkov: Josef Vilhelm zajistil znalecký posudek, odhad ceny nemovitosti je
1.300.030,- Kč. ZO ČSCH Karviná nechce nemovitost zakoupit (v režimu, v jakém byla
pořízena nemovitost v Kynšperku nad Ohří), ale chce ji darovat.
b. Nabídka na odkup nemovitosti Vančurova, Brno: svazová nemovitost v Brně-Židenicích
stojí na pozemku města, po několikaletém schvalovacím procesu Magistrát města Brna
nabídnul dle znaleckého posudku k odkoupení pozemek za částku 1.652.000,- Kč (3.000,Kč/m2) a předzahrádku za částku 74.000,- Kč. V současnosti je polovina budovy
pronajímána chovatelům poštovních holubů za částku 50.000,- Kč ročně. K záležitosti bylo
široce diskutováno, zakoupením pozemku se cena nemovitosti výrazně zhodnotí, o
pronájem nemovitosti má zájem. Obl. org. ČSCH Brno.
c. Výsledek kontroly FÚ – daňový odpočet 4.Q 2017; po vyúčtování DPH za poslední čtvrtletí
roku 2017 byl hlavní spolek vyzván, aby zdůvodnil nadměrný daňový odpočet. Při kontrole
FÚ byl odpočet zdůvodněn a obhájen.
d. Návrh na přijetí opatření v souvislosti se směrnicí GDPR: zaměstnankyně Sekretariátu ÚVV
ČSCH, které mají na starosti spolkový rejstřík, absolvovaly školení zaměřené na směrnici
GDPR. Tato směrnice je zaměřena - v návaznosti na legislativu EU – na ochranu osobních
údajů. Pravidla na ochranu těchto údajů řeší již zákon ČR č. 101/2000. Na úseku
personalistiky směrnice GDPR nic nového neukládá. Byl předložen návrh nové svazové
směrnice zohledňující GDPR. Elektronická evidence členské základny ČSCH – je ošetřena
přidělením hesel a přihlašovacími údaji pověřených funkcionářů územních organizací. ÚVV
ČSCH přijme na příštím zasedání směrnici, která práci s evidencí členské základny ošetří.
Hesla jsou nepřenosná, funkcionář je zavázán mlčenlivostí. Bylo zdůrazněno, že je nezbytné
průběžně skartovat nepotřebné dokumenty, ostatní je nezbytné řádně zabezpečit
(uzamknout). Se zveřejněnými údaji a fotografiemi na webu vyjádří funkcionáři či chovatelé
souhlas. Ke shromažďování osobních údajů musí být vždy důvod (usnesení, směrnice).
e. Projednání doporučení kárné komise: Slavomír Brožek referoval o výsledku jednání.
f. Personální situace redakce časopisu Chovatel: ÚVV ČSCH projednával žádost stávající
zaměstnankyně Redakce časopisu Chovatel Silvie Veselé pracovat na živnostenský list.

S ohledem na možné ohrožení vydávání svazového měsíčníku byla žádost schválena. Ing.
David Rameš dále informoval o avizovaném návratu jedné ze zaměstnankyň Sekretariátu
ÚVV ČSCH z mateřské dovolené.
g. Skladový areál Lysá nad Labem: pro funkčnost k nákupu naplánovaného vysokozdvižného
vozíku pro tyto sklady a manipulaci se svazovým fundusem je zapotřebí mít zajištěnou
dodávku plynových lahví jako pohon VZV. Dodávku plynových lahví je možné smluvně
zajistit s firmou Primagas, s.r.o.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/9/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit pro ZO ČSCH Karviná
dopis ohledně svazové nemovitosti v Darkově, s tím, že tato nemovitost bude prodána pobočnému spolku
ve stejném režimu jako nemovitost v Kynšperku nad Ohří, tedy nebude darována. Termín plnění – do 30. 4.
2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/9/2: ÚVV ČSCH schvaluje nákup pozemku v Brně-Židenicích dle znaleckého
posudku 3.000,- Kč/m2 (pozemek pod svazovou budovou - za částku 1.653.000,- Kč, předzahrádka - za
částku 74.000,- Kč) a pověřujeme Ing. Davida Rameše informovat o této skutečnosti příslušnou městkou
část Brno. Termín plnění – do 30. 4. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/9/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše přepracovat návrh svazové
směrnice vztahující se ke směrnici o GDPR. Termín plnění – do 24. 5. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/9/4: ÚVV ČSCH bere na vědomí výsledky jednání Kárné komise ÚVV ČSCH a
výsledky kontroly FÚ.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/9/5: ÚVV ČSCH schvaluje alternativu pro Sylvii Veselou, nynější zaměstnankyni
Sekretariátu ÚVV ČSCH, vykonávat veškerou dosavadní práci v plném rozsahu (tedy včetně zastupování
ČSCH na propagačním stánku svazu a vedení evidence předplatitelů měsíčníku atd.), související
s pracovním úvazkem v Redakci časopisu Chovatel, na živnostenský list, a to měsíčně za úhrnnou částku ve
výši stávající mzdy a sociálního a zdravotního pojištění. Termín plnění – 31. 5. 2018. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 27/ÚVV 18/4/9/6: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera podpisem smlouvy na pravidelnou
dodávku plynových lahví pro pohon vysokozdvižného vozíku. Termín plnění – 30. 4. 2018. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 10) Diskuse
Diskuse probíhala v rámci jednotlivých bodů, k samostatnému bodu č. 10 již žádné nové podněty
vzneseny nebyly.

Ad 11) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.35 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další zasedání se bude konat v Praze ve čtvrtek dne
24. května 2018.
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 26. 4. 2018
Ověřování ukončeno: dne 16. 5. 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

