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Zápis č. 5/2018
z 28. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 24. května 2018
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze-Kobylisích
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: Pavel Hrubeš - ÚOK chovatelů drůbeže, Petra Koťátková – ÚOK chovatelů hlodavců

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 19. 4. 2018
5) Nemovitosti – aktuální stav
6) Stav zakázky na výrobu výstavních klecí
7) CVM 2018, smlouva
8) CV 2018
9) EV 2018 – podmínky, harmonogram, personální zajištění
10) Země živitelka 2018
11) Výsledovka 2017
12) Různé
a. Ústřední konference delegátů chovatelských sekcí
b. Stížnost Vítězslava Svobody
c. Evidence členské základny – kluby a nezařazení
d. Valná hromada ČMSCH
e. Předání svazových vyznamenání
13) Diskuse
14) 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 10.05 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 byly doplněné některé dílčí body, následně byl program schválený.

USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/2/1: 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 28/ÚVV 18/5/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 5/2018 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH, druhé kolo ověření provedou Ing. Miroslav Kroft a Ing.
Václav Krůta. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 19. 4. 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. (Dále
bude řešeno navazujícím USNESENÍM 28/ÚVV 18/5/5/1.)
- 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. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi:
 zpracovat návrh na přestavbu budovy bývalé tiskárny na bytové jednotky ve svazové nemovitosti
v Brně, Plotní ul. Nový termín – do 21. 6. 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. (SPLNĚNO.)
- 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.
(V ŘEŠENÍ.)
- 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 fakturou i 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.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 19. 4. 2018:
- 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.
(SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
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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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO, rekonstrukce zahájena.)
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.
(SPLNĚNO, rekonstrukce zahájena.)
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.
(SPLNĚNO, rekonstrukce zahájena.)
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. (SPLNĚNO, rekonstrukce zahájena.)
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.
(SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (V ŘEŠENÍ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje svazovou Směrnici na ochranu osobních údajů,
akceptující GDPR, a to s platností od 25. 5. 2018 (příloha zápisu). Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Nemovitosti – aktuální stav
Lubomír Kesner referoval o stavu jednotlivých nemovitostí a průběhu oprav. Obzvláště detailně bylo
hovořeno o svazové nemovitosti v Roudnici nad Labem a nutnosti provést celkovou rekonstrukci budovy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/5/1: ÚVV ČSCH schvaluje kompletní rekonstrukci svazové nemovitosti
v Roudnici nad Labem: I. rozdělení přízemních prostor na samostatnou garsoniéru a prodejní prostory se
skladem. II. rekonstrukci vstupní chodby a nádvoří společné pro tři nově vzniklé bytové jednotky a ukládá
Lubomíru Kesnerovi zpracovat návrh rozpočtu a poptávkové řízení firem na tuto rekonstrukci. Termín
plnění – do 31. 7. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/5/2: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podpisem
smlouvy na realizaci stavebních prací na kompletní rekonstrukci svazové nemovitosti v Roudnici nad
Labem. Termín plnění – do 31. 7. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/5/3: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem obchodní části (a skladových prostor
k obchodu) svazové nemovitosti v Roudnici nad Labem firmě zaměřené na prodej dárkových předmětů, čajů
a kosmetiky Contact-Strategy, s.r.o., zastoupené Jiřím Skleničkou, a to za částku 9.000,- Kč měsíčně (plus
podíl za energie a podíl na odpadech, vodném a stočném). Termín plnění – do 31. 7. 2018. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 6) Stav zakázky na výrobu klecí
Ing. David Rameš informoval o výrobě nových výstavních klecí, jež budou k dispozici v červenci 2018.
Zároveň poukázal na nutnost výroby dalších 24 kontejnerů a také podlážek ke klecím a koziček.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/6/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi a Lubomíru Kesnerovi zjistit
pořizovací cenu na výrobu 24 kontejnerů pro uskladnění nových výstavních klecí. Termín plnění – do 21.
6. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/6/2: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi a Lubomíru Kesnerovi
zpracovat, na základě důkladné analýzy stávající výstavního fundusu, požadavky na další zabezpečení
především podlážek, koziček k výstavním klecím atd. Termín plnění – do 21. 6. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) CVM 2018, smlouva
Ing. David Rameš konstatoval, že ředitel výstaviště v Olomouci doplnil do návrhu smlouvy na pořádání
letošní CVM některé body, jež jsou pro ČSCH neakceptovatelné; stávající text smlouvy je pro svaz značně
nevýhodný. V rámci jednání byl zpracován nový návrh smlouvy, jenž byl operativně odeslán řediteli
výstaviště. Pavel Hrubeš zdůraznil požadavek ÚOK CHD vystavovat drůbež jednotlivě v klecích či
voliérách.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/7/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Miroslavu Kroftovi, Ing. Václavu Krůtovi a Ing.
Davidu Ramešovi vést jednání k sepsání smlouvy na pořádání Celostátní výstavy mláďat 2018 tak, aby
smlouva nebyla pro ČSCH neakceptovatelná či nevýhodná. Termín plnění – do 21. 6. 2018. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 8) CV 2018
Předneseny byly informace o garantech a doprovodných expozicích na CV 2018. Ing. David Rameš
připravil podrobnou analýzu rozpočtu CV 2017, do příštího jednání všichni členové ÚVV ČSCH připraví

svůj návrh úspor. Na webu ČSCH budou v části určené CV 2018 poskytovány informace jak pro chovatele,
tak komerční vystavovatele a laickou veřejnost. CV 2018 bude propagována i prostřednictvím Facebooku.
Projednáváno bylo pořádání burzy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/8/1: ÚVV ČSCH ukládá všem členům ÚVV ČSCH připravit návrhy, jak
postupovat při přípravě a realizaci CV Chovatel 2018, aby se neopakoval neúnosný hospodářský výsledek
CV Chovatel 2017. Termín plnění – do 21. 6. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) EV 2018 – podmínky, harmonogram, personální zajištění
Ing. David Rameš přednesl informace k Evropské výstavě 2018, jež se koná ve dnech 9. – 11. 11. 2018
v Herningu v Dánsku. Účastníci jednání byli seznámeni s návrhem personálního obsazení, včetně
doprovodného obslužného personálu na EV 2018. Dopravu bude organizovat ČSCH, zřejmě vše ve
spolupráci se SZCH, z několika svozových míst. Samostatně bude řešena doprava morčat, která jsou
choulostivá a nesnesou přepravu v klimatizovaném kamiónu. Zrekapitulovány byly náklady ČSCH na
minulou Evropskou výstavu.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/9/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše k Evropské
výstavě 2018.

Ad 10) Země živitelka 2018
V roce 2017 činily náklady na účast ČSCH na výstavě Země živitelka takřka 122.000,- Kč, kromě
pronájmu ve výši 42.500,- částka obsahuje i náklady na obslužný personál z řad chovatelů, cestovní
náklady, dopravu výstavního fundusu, krmení zvířat atd. Přihláška vystavovatele byla za ČSCH poslána,
budou-li náklady na pronájem stejné jako v loni, ČSCH se akce zúčastní, a to s předpokladem, že celkové
náklady pro rok 2018 nepřekročí částku 100.000,- Kč.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/10/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zjistit finanční požadavky
výstaviště v Českých Budějovicích a výši pronájmu pro propagační expozici ČSCH. Termín plnění – do 21.
6. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Výsledovka 2017
Ing. David Rameš informoval výsledku hospodaření hlavního spolu za rok 2017. Zrekapituloval některé
položky; hovořeno bylo k nákladům, jež přesáhly plánovanou částku. K výsledovce za minulý rok bude
podrobněji jednáno na příštím zasedání.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/11/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit porovnání položek –
plán rozpočtu na rok 2017 versus skutečný stav, se zvláštním zřetelem na poštovné a nedobytné pohledávky.
Termín plnění do – 21. 6. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Různé
a. Ústřední konference delegátů chovatelských sekcí: Petra Koťátková podala informaci o
změně názvu jedné ze sekcí, jež se bude namísto sekce chovatelů morčat a jiných drobných
hlodavců jmenovat sekce chovatelů hlodavců, rozhodnutí bylo přijato na konferenci sekce.
Dále bylo rozhodnuto, že Ústřední konference delegátů sekce chovatelů králíků se za ÚVV
ČSCH zúčastní Ing. Miroslav Kroft, holubů – Ing. Václav Krůta, drůbeže – Ing. Miroslav
Kroft, okrasného a exotického ptactva – Lubomír Kesner, zpěvných kanárů – Slavomír
Brožek. Obšírně diskutováno bylo k usnášeníschopnosti sekcí, v nichž hlasují delegáti OO
ČSCH a speciálních organizací. Dále bylo jednáno o OO ČSCH Blansko – tato organizace
dosud (k 24. 5. 2018) neuhradila členské známky;
b. Stížnost Vítězslava Svobody: projednávána byla stížnost, v níž jmenovaný rozporuje postup
ZO ČSCH Praha-Velká Chuchle a přestoupení této základní organizace z Prahy do jiného
okresu;

c. Evidence členské základny: v elektronické evidenci členské základny nejsou dosud přesné
údaje týkající se členů chovatelských klubů, protože pověřené osoby z OO ČSCH zpravidla
nemají tyto informace k dispozici. Tajemníkům jednotlivých sekcí bylo uloženo zjednat
nápravu;
d. Valná hromada ČMSCH: bylo rozhodnuto, že Valné hromady Českomoravské společnosti
chovatelů, a.s. se zúčastní Ing. Václav Krůta;
e. Předání svazových vyznamenání: Ing. Václav Krůta předal hlavnímu spolku čestné uznání
ze dvou chovatelských oslav – 50. výročí založení ZO ČSCH Cítov a 60. výročí výstavní
činnosti ZO ČSCH Kralovice. Dále bylo schváleno udělení čestných vlajek dvěma
základním organizacím.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/12/1: Valné hromadě ČSCH 2018 bude přednesena informace o změně názvu
sekce chovatelů morčat a drobných hlodavců na sekce chovatelů hlodavců. Termín plnění – 1. 12. 2018.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/12/2: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi e-mailem informovat 24. 5. 2018
zástupce OO ČSCH Blansko a delegáty tohoto okresu, nominované na konference chovatelských sekcí, že
pokud OO ČSCH Blansko neuhradí členské známky na rok 2018 (a nedoloží potvrzení o platbě) nebudou
delegáti tohoto okresu hlasovat na letošních ústředních konferencích jednotlivých chovatelských sekcí. Pro
nadcházející roky platí stejné opatření – nebude-li mít územní organizace uhrazené členské známky,
nebudou mít její delegáti právo hlasovat na konferencích jednotlivých chovatelských sekcí či na Valné
hromadě ČSCH. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/12/3: ÚVV ČSCH projednal stížnost Vítězslava Svobody na postup, při němž
ZO ČSCH Praha-Velká Chuchle přestoupila do jiného okresu. ÚVV ČSCH konstatuje, že tento postup není
v rozporu se Stanovami ČSCH. PRO – 6, ZDRŽEL SE - 1.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/12/4: ÚVV ČSCH ukládá tajemníkům jednotlivých chovatelských sekcí
aktualizovat elektronickou databázi chovatelů v chovatelských klubech. Termín plnění – do 30. 9. 2018.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/12/5: ÚVV ČSCH schvaluje Ing. Václava Krůtu jako delegáta na Valnou
hromadu Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., jež se koná dne 30. 5. 2018 v Hradišťku pod
Medníkem. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/12/6: ÚVV ČSCH uděluje Čestnou vlaku ZO ČSCH Cítov - u příležitosti 50.
výročí založení a ZO ČSCH Štěnovice – u příležitosti 50. výročí založení. Schváleno všemi hlasy.

Ad 13) Diskuse
Diskuse probíhala v rámci jednotlivých bodů, k samostatnému bodu č. 13 již žádné nové podněty
vzneseny nebyly.

Ad 14) Závěr jednání
Jednání ukončil v 16.00 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další zasedání se bude konat v Praze ve čtvrtek dne
21. června 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 30. května 2018
Ověřování ukončeno: dne 18. června 2018



Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

