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Číslo jednací:
ÚVV-6/2018

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. Eliška Stejskalová

22. 6. 2018

Věc:

Zápis č. 6/2018
z 29. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 21. června 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 – předseda ÚKK ČSCH (do bodu č. 10)
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Petra Koťátková – ÚOK chovatelů hlodavců, ÚOK chovatelů drůbeže zastupoval člen ÚVV
ČSCH Josef Vilhelm, Mgr. Vlastimil Jura – Komise pro práci s mladými chovateli ÚVV ČSCH (od
bodu č. 9)

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 24. 5. 2018
5) Projednání zpráv ÚKK ČSCH
6) Projednání výsledku hospodaření za rok 2017
7) Nemovitosti – aktuální stav
8) CVM 2018 - aktuální stav
9) CV 2018 - aktuální stav
10) EV 2018 - aktuální stav
11) Různé
a. Darkov – vyjádření ZO ČSCH Karviná
b. Nabídka O2
c. Objednávky kroužků na rok 2019
d. Udělení svazových vyznamenání
e. Světová soutěž v akrobatickém létání holubů
f. Rozpočtová změna v sekci chovatelů králíků a v Komisi pro práci s MCH
g. Žádost o zapůjčení výstavního fundusu
h. Výše členských příspěvků
i. Další záležitosti
12) Diskuse
13) 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 nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Jednání zahájil
v 10.15 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 bylo doplněno několik podbodů do bodu č. 11, poté byl program
schválený.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/2/1: 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, ověřování bude zrealizováno ve dvou kolech.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 6/2018 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 24. 5. 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (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. (SPLNĚNO.)
- 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, k jednání se dosud nedostavila jedna ze dvou spolumajitelek.)
- 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.)
- 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. (SPLNĚNO.)

Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 24. 5. 2018:
- 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 – změna: celé přízemí bude využito na prodejní
prostory a sklad. II. rekonstrukci vstupní chodby a nádvoří společné pro nově vzniklé bytové
jednotky a ukládá Lubomíru Kesnerovi zpracovat návrh rozpočtu a poptávkové řízení firem
na tuto rekonstrukci. Termín plnění – do 31. 7. 2018. (V ŘEŠENÍ.)
- 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. (V ŘEŠENÍ.)
- 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 – změna 12.000,- Kč měsíčně (plus podíl za energie a podíl na odpadech,
vodném a stočném). Termín plnění – do 31. 7. 2018. (V ŘEŠENÍ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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 –
změna do 31. 7. 2018. (V ŘEŠENÍ, přesný požadavek bude možné stanovit až po kompletním
vyklizení a přetřídění skladu v Kolíně-Štítarech).
- 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. (V ŘEŠENÍ, ČSCH do smlouvy zapracoval řadu zásadních
kompromisů a ústupků, výstaviště v Olomouci dosud smlouvu nepodepsalo);
- 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. (SPLNĚNO, diskutováno a připravováno
průběžně)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (V ŘEŠENÍ, Ing. David Rameš do 26. 7. 2018 prověří, zdali je
nezbytné vyžádat souhlas Valné hromady ČSCH.)
- 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.
(SPLNĚNO.)
- 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. (V ŘEŠENÍ.)
- 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. (SPLNĚNO, Ing. Václav Krůta podal informace z jednání.)
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje následující postup - pokud výstaviště
v Olomouci neakceptuje vstřícné kompromisní podmínky pro pořádání Celostátní výstavy mláďat
2018, uvedené ve smlouvě ze dne 14. 6. 2018, tak ČSCH bude z ekonomických důvodů nucen odstoupit
od konání této výstavy. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/4/2: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi napsat výstavišti v Českých
Budějovicích dopis s oznámením, že pokud nebudou ČSCH poskytnuty stejné finanční a prostorové
podmínky pro zřízení expozice, jako byly při výstavě Země živitelka 2017, tak se ČSCH v letošním
roce výstavy Země živitelka nezúčastní. Termín plnění – do 30. 6. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Projednání zpráv ÚKK ČSCH
Zprávy dostali členové ÚVV ČSCH spolu s pozvánkou na jednání. První zpráva se týkala výše
poplatků za právní služby v roce 2017. V rámci zprávy bylo upozorněno na to, že ÚVV ČSCH dosud
nevyvodil žádné důsledky za neoprávněný a nikým neschválený prodej nemovitosti v Moravanech u
Brna a za podepsání smlouvy se společností Labská investiční, a.s. (a nedbal následných doporučení,
aby bylo od smlouvy odstoupeno). Dále ÚKK ČSCH vyjádřila údiv nad tím, že ÚVV ČSCH
nepřistoupil k preventivním opatřením, aby k něčemu podobnému již v budoucnu nedocházelo.
K první výtce ÚVV ČSCH konstatoval, že neoprávněný a nikým neschválený prodej nemovitosti
v Moravanech u Brna skutečně není zatím dořešený. Při vybavování této záležitosti bude zároveň
prošetřeno, jestli byla před neoprávněným prodejem uhrazena částka za dlužné nájemné. K otázce
smlouvy s Labskou investiční, a.s. bylo konstatováno, že podpis smlouvy schválila Valná hromada
ČSCH. ÚVV ČSCH se dále ohradil proti tvrzení, že nebyla přijata žádná preventivní opatření.
Z obecně závazných předpisů vyplývá, že smlouvy podepisují dva statutární zástupci, což se od roku
2015 již pravidelně děje. Prodej nemovitosti nechal ÚVV ČSCH po roce 2015 vždy schválit Valnou
hromadou ČSCH. (Ve Stanovách ČSCH je uvedeno, že mezi valnými hromadami je výkonným
orgánem ÚVV ČSCH, takže by k prodeji nemovitosti ani souhlas valné hromady být nemusel.)
Další zpráva se týkala nákladů na loňskou celostátní výstavu (dále jen CV). ÚKK ČSCH
konstatovala, že pokud bude takovouto výstavu pořádat ČSCH, bude vždy prodělečná. Je na zvážení,
jestli takovouto akci v režii svazu vůbec organizovat.
Poslední z předložených zpráv ÚKK ČSCH se týkala kontroly dohod na práce konané mimo
pracovní poměr a odměny z těchto dohod vyplývající. Náklady na svazovou expozici při výstavě
Země živitelka 2017 (a s tím související výše nákladů na odměny plynoucí z dohod) byla řešena již
v rámci Usnesení 29/ÚVV 18/6/4/2. ÚKK ČSCH se dále pozastavila nad značným objemem
finančních prostředků vyplacených v roce 2017 na dohody za práce na spolkovém rejstříku,
zpochybnila také velký počet hodin vykázaných na tyto práce. ÚVV ČSCH konstatoval, že roce 2018
jsou již řešeny práce na spolkovém rejstříku v rámci mzdy, a to formou odměn některým
zaměstnancům. Na dohodu jsou prováděny práce na objednávkách a doobjednávkách nánožních
kroužků za holuby a drůbež, tyto práce jsou realizovány mimo pracovní dobu pověřených
zaměstnanců.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše, aby prošetřil, zdali byly
vyrovnány dluhy na nájemném v nemovitosti v Moravanech u Brna před neoprávněným a nikým
neschváleným prodejem této nemovitosti. Dále pověřuje Ing. Davida Rameše přípravou trestního
oznámení na neoprávněný a nikým neschválený prodej svazové nemovitosti v Moravanech u Brna.
Termín plnění – do 26. 7. 2018. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/5/2: ÚVV ČSCH konstatuje, že ve věci Labská investiční, a.s. schválila
podpis smlouvy Valná hromada ČSCH, takže k této věci nebude ÚVV ČSCH činit žádná opatření.
(Poznámka – ČSCH vyhrál soudní řízení, v současné době probíhá s Labskou investiční, a.s. exekuční
řízení v prohraném sporu.) Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/5/3: ÚVV ČSCH přijal pro pořádání CV 2018 úsporná opatření ke snížení
nákladů a zabezpečení dílčích zdrojů příjmů. ÚVV ČSCH dále konstatuje, že výsledek hospodaření
CV 2017 neodráží nákup výstavního fundusu s víceletým použitím. Po skončení CV 2018 bude
provedeno důkladné vyhodnocení této výstavy a jejího hospodářského výsledku a bude zváženo, jak
postupovat v následujících letech. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/5/4: ÚVV ČSCH konstatuje, že v roce 2018 nebyly uzavřeny již žádné další
dohody na práce týkající se spolkového rejstříku. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Projednání výsledku hospodaření za rok 2017
Ing. David Rameš referoval o výsledovce roku 2017, porovnal výsledek hospodaření se
schváleným rozpočtem na daný rok. Bylo konstatováno, že některé překročené nákladové částky mají
souvislost s CV a s pořízením nového výstavního fundusu. Některé položky výsledovky budou znovu
prověřeny, jsou-li správně zaúčtovány.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/6/1: Ing. David Rameš poskytne daňovému poradci Ing. Luboši
Valehrachovi veškeré faktury za výstavní fundus pořízený v roce 2017, a to z důvodu zapracování do
postupného daňového odpisu a tím snížení schodku rozpočtu. Termín plnění – do 30. 6. 2018.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/6/2: Ing. David Rameš prověří tržby za účastnický poplatek na Olympiádě
mladých chovatelů v roce 2017. Termín plnění – do 30. 6. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/6/3: Ing. David Rameš prověří, kolik nánožních kroužků pro okrasné a
exotické ptactvo objednaly v roce 2017 OO ČSCH a speciální ZO a zdali byly skutečně vystaveny a
následně uhrazeny všechny faktury. Termín plnění – do 30. 6. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Nemovitosti – aktuální stav
Lubomír Kesner referoval o stavu všech svazových nemovitostí a průběhu probíhajících oprav či
rekonstrukcí. Upozornil na obtížné shánění řemeslníků a mnohdy nekvalitně odvedené práce, jež se
musejí předělávat. Informoval, že nájemce nemovitosti v Kolíně žádá (z důvodu uzávěrky
komunikace, omezeného přístupu k obchodu a citelnému snížení tržeb) o úlevu na nájemném. ÚVV
ČSCH rozhodl, že pokud bude zaplacený veškerý dlužní nájem, bude v červenci 2018 vystaven
tomuto nájemci dobropis na celkovou částku 10.000,- Kč.
Dále bylo ujednáno, že pokud se do konce července 2018 nepodaří pronajmout nebytový prostor
v nemovitosti v Havlíčkově Brodě, bude nabídka upravena – pronájem za 3.500,- Kč měsíčně; byla
také navržena změna předmětu nabídky. Dále byly podány informace o připravované rekonstrukci
nemovitosti v Brně, Plotní ul. Bylo konstatováno, že Obl. org. ČSCH Brno a Krajské sdružení ČSCH
Jihomoravského kraje mají zájem i nadále obývat část této nemovitosti. Ing. Miroslav Kroft referoval
o schůzce se zástupcem firmy Askino, s.r.o. Tato firma bude nadále v pronájmu ve svazové
nemovitosti ve Střelicích, nebude však od 1. 1. 2019 obývat celou nemovitost.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje vystavení dobropisu na jednorázovou částku
10.000,- Kč firmě Czech House, jež je v pronájmu ve svazové nemovitosti v Kolíně, a to za
předpokladu, že bude uhrazeno veškeré dlužné nájemné. Termín plnění – do 31. 7. 2018. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 8) CVM 2018 – aktuální stav
Ing. Miroslav Kroft znovu zrekapituloval informace týkající se dosud nepodepsané smlouvy na
pořádání Celostátní výstavy mláďat 2018. Konstatoval, že ČSCH přistoupil na řadu zásadních

kompromisů a ústupků, jež byly zaneseny do smlouvy. Statutární zástupci výstaviště v Olomouci
dosud tuto smlouvu nepodepsali.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/8/1: Členové jednání berou na vědomí informace Ing. Miroslava Krofta,
týkající se přípravy Celostátní výstavy mláďat 2018 a podpisu smlouvy s výstavištěm v Olomouci.

Ad 9) CV 2018 – aktuální stav
Účastníci jednání dostali společně s pozvánkou na zasedání i návrh výstavních podmínek pro
chovatele i komerční vystavovatele. Ing. David Rameš referoval o možnosti editace ceny (úprava
prodejní ceny vystaveného zvířete) přes webové rozhraní, a to ještě během posuzování – do 15.00
hod. Přihlašování zvířat, tvorba katalogu a prodej zvířat bude zrealizován prostřednictvím výstavního
programu Pavla Prombergera. Projednán byl také mechanismus zadávání ocenění v novém výstavním
programu. Dále byla podána informace o záštitě, kterou přislíbil předseda Senátu Parlamentu České
republiky Milan Štěch. Dlouze diskutováno bylo k zajištění trhu zvířat a k poplatku za zvířata
nabídnutá k prodeji na trhu. Obsáhle bylo jednáno k výši poplatku pro komerční vystavovatele.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/9/1: ÚVV ČSCH schvaluje poplatek za vystavené zvíře na sobotním trhu,
konaném při CV 2018: za jednoho holuba 5,- Kč, za jednoho králíka 10,- Kč a za jeden kus drůbeže
10,- Kč. PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/9/2: ÚVV ČSCH rozhodl o tomto personálním zajištění CV 2018:
 realizaci a likvidaci výstavního fundusu sobotního trhu při CV 2018 zajistí Václav Uličný;
 výběr poplatků za zvířata vystavená na trhu při CV 2018 zajistí Ing. Václav Krůta;
 dozor nad vstupními pokladnami, zajištění finančních záloh a dohled nad prodejem vstupenek
při CV 2018 zabezpečí Ing. Miroslav Kroft a Ing. Zdena Dvořáková.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) EV 2018 – aktuální stav
Ing. David Rameš podal základní informace o EV 2018. Výstavní poplatky budou přijímány pouze
bankovním převodem buď na euroúčet ČSCH, nebo na český účet ČSCH. Poplatek za jedno zvíře je
12 € nebo 320 Kč, přepočet je 27 Kč za jedno €.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/10/1: ÚVV ČSCH schvaluje formulář přihlášky na Evropskou výstavu
drobného zvířectva 2018, konanou v Herningu v Dánsku. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Různé
a. Darkov – vyjádření ZO ČSCH Karviná: tato ZO chce zakoupit nemovitost v Darkově,
záležitost bude řešena ve stejném režimu jako s nemovitostí v Kynšperku nad Ohří;
b. Nabídka O2: Ing. David Rameš přednesl nabídku na služby od O2 - nebyla přijata;
c. Objednávky kroužků na rok 2019: jednáno bylo k termínu odeslání základní
objednávky a doobjednávek a k ceně kroužků. OO ČSCH a chovatelským klubům
bude umožněno, aby zbývající nánožní kroužky na holuby a drůbež (zůstatek základní
objednávky) odeslaly do 28. 2. zpět na adresu Sekretariátu ÚVV ČSCH, následně jim
bude zaslán opravný daňový doklad. Cena kroužku na holuby i drůbež v základní
objednávce bude 5,- Kč, v doobjednávce 7,- Kč. Po termínu doobjednávky bude u
německého výrobce doobjednáno požadované celkové množství kroužků, poté budou
vybaveny dobírky. V mezidobí mezi doobjednávkami se požadavky na kroužky
vyřizovat nebudou;
d. Udělení svazových vyznamenání: bylo schváleno udělení Čestné vlajky ZO CHZK
Plzeň k 110. výročí založení a Čestného uznání nesvazovému objektu – obci Horní
Stropnice za příkladnou spolupráci s chovateli;
e. Světová soutěž v akrobatickém létání holubů: byly podány jen základní informace,
k soutěži bude jednáno na příštím zasedání;

f. Rozpočtová změna v sekci chovatelů králíků a v Komisi pro práci s MCH ÚVV
ČSCH: byly předloženy žádosti o rozpočtovou změnu v ÚOK CHK a zodpovězeny
dotazy na čerpání finančních prostředků v rámci Komise pro práci s MCH. Bylo
ujednáno, že obdobně jako v roce 2017 bude pořádající organizace Olympiády
mladých chovatelů partnerem pro město, následně se faktury přeúčtují na hlavní
spolek;
g. Žádost o zapůjčení výstavního fundusu: pro pořádání Celopražské výstavy drobného
zvířectva bude zapůjčen výstavní fundus v souladu s Půjčovním řádem výstavního
fundusu;
h. Výše členských příspěvků: Ing. Miroslav Kroft informoval, že o poslední valorizaci
členského příspěvku bylo naposledy rozhodnuto na Valné hromadě ČSCH v roce
2011. (Rozhodnutí pravidelně valorizovat členské příspěvky bylo přijato již na VH
v roce 1998.) Od posledního navýšení uplynulo sedm let, odhad míry inflace za roky
2012 až 2018 je 11 %. ÚVV ČSCH rozhodl, že VH bude předložen návrh na změnu
výše členského příspěvku – dospělý chovatel 320,- Kč (s časopisem Chovatel 680,Kč), mladý chovatel 185,- Kč (s časopisem Chovatel 570,- Kč);
i. Další záležitosti: Vítězslav Svoboda informoval, že ZO ČSCH Praha-Modřany by ráda
zajistila expozici ČSCH na akci Dožínky na Letné 2018. V loňském roce se expozice
setkala s velkým ohlasem. Dále byla přednesena žádost na udělení dvou pohárů od
ÚVV ČSCH na srpnovou výstavu morčat a jiných drobných hlodavců, která se bude
konat v Toulcově dvoře. Byl vznesen dotaz, zdali nově přejmenovaná sekce chovatelů
hlodavců může užívat zkratku ÚOK CHHL. Vzhledem ke stáří a de facto nevyhovující
funkčnosti programu pro Plemennou knihu drůbeže (nově programu pro evidenci
čistokrevných plemen drůbeže) bude zadána poptávka na nový program u autora
Evidence členské základny ČSCH. Zároveň bude zadána poptávka i na nový program
pro Plemennou knihu králíků, jenž je rovněž dosluhující a ne zcela funkční. Byl
jmenován likvidátor třech speciálních ZO CHZK (již bez členů).
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/1: Josef Vilhelm připraví návrh smlouvy na prodej nemovitosti
v Darkově, včetně smlouvy o zápůjčce a smlouvy o zřízení zástavního práva pro ZO ČSCH Karviná.
Termín plnění – 26. 7. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/2: ÚVV ČSCH schvaluje cenu nánožních kroužků pro rok 2019: na
holuby i drůbež: 5,- Kč/ kus v základní objednávce a 7,- Kč/kus v doobjednávce. OO ČSCH a
chovatelským klubům bude umožněno, aby zbývající nánožní kroužky na holuby a drůbež (ze základní
objednávky) odeslaly do 28. 2. zpět na adresu Sekretariátu ÚVV ČSCH, následně jim bude zaslán
opravný daňový doklad. Po termínu každé doobjednávky bude u německého výrobce doobjednáno
požadované celkové množství kroužků, poté budou vybaveny dobírky. V mezidobí mezi termíny
doobjednávek se požadavky chovatelů vyřizovat nebudou. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/3: ÚVV ČSCH schvaluje udělení Čestné vlajky ZO CHZK Plzeň – u
příležitosti 110. výročí založení a udělení Čestného uznání obci Horní Stropnice – za příkladnou
spolupráci s chovateli. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/4: ÚVV ČSCH schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu ÚOK CHK na
rok 2018 – přesun částky 3.000,- Kč z účtu „Občerstvení“ na účet „Poštovné“. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/5: ÚVV ČSCH konstatuje, že pro potřeby Olympiády mladých
chovatelů 2018 je možné využít (po schválení) z rozpočtu Komise pro práci s mladými chovateli ÚVV
ČSCH finanční prostředky pouze pro určené účely (ceny, dary, tiskoviny…). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/6: ÚVV ČSCH schvaluje zapůjčení výstavního fundusu na
Celopražskou výstavu drobného zvířectva 2018 – dle Půjčovního řádu výstavního fundusu. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/7: ÚVV ČSCH schvaluje návrh na valorizaci členských známek:
dospělý chovatel 320,- Kč (s časopisem Chovatel 680,- Kč), mladý chovatel 185,- Kč (s časopisem

Chovatel 570,- Kč). Tento návrh bude předložený Valné hromadě ČSCH 2018. Termín plnění – 1. 12.
2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/8: ÚVV ČSCH schvaluje pro ZO ČSCH Praha-Modřany pořadatelství
chovatelské expozice na prestižní akci Dožínky na Letné 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/9: ÚVV ČSCH věnuje dva poháry na Speciální výstavu morčat a jiných
drobných hlodavců konanou v srpnu 2018 v Toulcově dvoře. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/10: ÚVV ČSCH schvaluje poptávku (u autora programu Evidence
členské základny ČSCH) na pořízení nového počítačového programu pro Plemennou knihu drůbeže
(nově evidenci čistokrevných plemen drůbeže) a nového programu na Plemennou knihu králíků.
Termín plnění – do 26. 7. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/11: ÚVV ČSCH schvaluje Lubomíra Kesnera jako likvidátora
speciálních organizací: ZO CHZK Petřvald u Karviné, ZO CHZK Havířov a ZO CHZK Uničov
(všechny toho času již bez členů, všechny ZO ukončily činnost na konci roku 2014). Termín plnění –
do 31. 7. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Diskuse
Diskuse probíhala v rámci jednotlivých bodů, k samostatnému bodu č. 12 již žádné nové podněty
vzneseny nebyly.

Ad 13) Závěr jednání
Jednání ukončil v 19.35 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další zasedání se bude konat v Praze ve čtvrtek
dne 26. 7. 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 22. června 2018
Ověřování ukončeno: dne 29. června 2018



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

