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Zápis č. 7/2018
z 30. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 26. července 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
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Petra Koťátková – ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, MVDr. Miloslav
Martinec, Ph.D. – ÚOK chovatelů králíků, Ing. Jiří Uhlíř – Výstaviště Flora Olomouc, a. s., ÚOK
chovatelů drůbeže zastupoval Josef Vilhelm

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 21. 6. 2018
5) Projednání zprávy ÚKK ČSCH
6) Nemovitosti
a. Aktuální stav
b. Nabídka prodeje vlastnického podílu nemovitosti Havlíčkův Brod
c. Pronájem kanceláře v nemovitosti Praha - Maškova
d. Finanční záležitosti ČSCH
7) CVM 2018, EE - sekce chovatelů morčat
a. Projednání možnosti uskladnění části fundusu na Výstavišti Flora Olomouc –
za přítomnosti Ing. Jiřího Uhlíře
b. Aktuální stav CVM 2018
c. EE – sekce chovatelů morčat
8) CV 2018 aktuální stav
9) Různé
a. Seznámení s kandidáty do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH, ÚRoK a ÚKPMCH
b. Výklad směrnice na poskytování náhrad při pracovních cestách
c. Rozpočtová změna - ÚOK CHD
d. Informace z ÚKPMCH
e. Informace z likvidace dvou pobočných spolků chovatelů poštovních holubů
f. Informace o schůzce s ministrem zemědělství

g. Návrh rozpočtu na zajištění celopražských dožínek
h. Podpora mezinárodního závodu v letu akrobatických plemen holubů
i. Návrh na usnesení kárné komise
10) Diskuse
11) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Jednání zahájil
v 10.10 hod. 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 2) Schválení programu jednání
Navržený program byl rozšířený o jeden bod a řadu dílčích podbodů, následně byl schválený.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/2/1: 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 30/ÚVV 18/7/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 7/2018 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 21. 6. 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 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. (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. (SPLNĚNO. Nastala nová skutečnost - obě majitelky vlastnického podílu
nemovitosti zaslaly ÚVV ČSCH návrh na odkoupení svého podílu.)
- 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 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 ze dne 26. 7. 2018: zájemce o pronájem
prodejních prostor a skladu si tuto část nemovitosti nepronajme; realitní kancelář
doporučila ČSCH vybudovat v přízemí nemovitosti byty z důvodu nízké poptávky po

komerčních prostorách – řešeno navazujícím usnesením. 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. (USNESENÍ zrušeno –
zájemce si tuto část nemovitosti nepronajme.)
- 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. (PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ, seznam zpracován dle inventury z roku 2017.
Aktuální stav bude možné potvrdit až po kompletním vyklizení a přetřídění skladu v KolíněŠtítarech.)
- 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. (SPLNĚNO, smlouva byla podepsána.)
- 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.
(Ing. David Rameš citoval vyjádření JUDr. Mikuláše Papouška, že změnu názvu sekce musí
stvrdit Valná hromada ČSCH.)
- 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. (SPLNĚNO.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 21. 6. 2018:
- 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. (SPLNĚNO, výstaviště na změnu podmínek nepřistoupilo. ČSCH nebude mít
z důvodu neúnosných finančních nákladů a zvažovaného umístění expozice ČSCH
v letošním roce propagační expozici na této výstavě.)
- 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.
(SPLNĚNO, na pokyn statutárních zástupců bylo podáno trestní oznámení na Milana

Kotyzu pro podezření spáchání trestného činu z důvodu porušení povinnosti při správě
cizího majetku.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO, pořadatel OMCH 2017 byl vyzván k doložení veškerých účetních
dokladů týkajících se této akce, prověření dokladů bude zrealizováno.)
- 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.
(SPLNĚNO, byla provedena oprava zaúčtování výnosů za prodej nánožních kroužků na
okrasné a exotické ptactvo.)
- 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. (SPLNĚNO, veškeré potřebné dokumenty byly
připomínkovány a budou upraveny.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje změnu Usnesení 28/ÚVV 18/5/5/1: přízemní
prostory nemovitosti v Roudnici nad Labem budou přestavěny na dvě bytové jednotky a ukládá
Lubomíru Kesnerovi připravit kalkulaci nákladů týkající se této změny (ostatní část původního
USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/5/1 zůstává nezměněna). Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Projednání zprávy ÚKK ČSCH
Zpráva se týkala kontroly ÚKK ČSCH k užívání služebních motorových vozidel, dodržování
garančních prohlídek atd. Na zprávu navazovala řada přijatých usnesení.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/5/1: Ing. David Rameš projedná s Dagmar Kičurovou převod služebních
motorových vozidel mezi ČSCH a firmou Zverimex, s.r.o. Termín plnění – neprodleně. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/5/2: ÚVV ČSCH schvaluje Lubomíru Kesnerovi místo výkonu práce Osek
u Rokycan 152. Termín plnění – s okamžitou platností. PRO – 5, ZDRŽEL SE – 2.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/5/3: ÚVV ČSCH schvaluje povinnost pro zaměstnance, kteří mají služební
motorové vozidlo v užívání, zajišťovat pravidelné garanční kontroly vozidla, servisní práce, výměnu
olejů, vyřizování pojistných událostí, pořízení dálniční známky atd. Termín plnění – s okamžitou
platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/5/4: ÚVV ČSCH schvaluje následující opatření týkající se služebních
motorových vozidel: zaměstnanci, mají-li přiděleno služební motorové vozidlo (SMV) s povolením

použití k soukromým účelům, zašlou do každého pátého pracovního dne v měsíci knihu jízd (za
předešlý měsíc) Ing. Miroslavu Kroftovi. Po provedené kontrole předá Ing. Miroslav Kroft
vyúčtování, týkající se každého služebního motorového vozidla, do účtárny Ing. Zdeně Dvořákové.
Řidiči referenti s přidělenými SMV jsou zodpovědní za provádění pravidelných kontrol a údržby.
Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/5/5: ÚVV ČSCH schvaluje, že za služební motorové vozidlo užívané celým
Sekretariátem ÚVV ČSCH zodpovídá Josef Vilhelm, jenž vykonává kontrolu vedení knihy jízd a s Ing.
Zdenou Dvořákovou provádí vyúčtování týkající se tohoto vozidla. Josef Vilhelm zároveň zodpovídá
za zajištění garanční kontroly vozidla, servisní práce, výměnu olejů, vyřizování pojistných událostí,
pořízení dálniční známky. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/5/6: ÚVV ČSCH ukládá všem zaměstnancům Sekretariátu ÚVV ČSCH,
kteří využívají služební motorové vozidlo, řádně vyplňovat veškeré požadované údaje v knize jízd.
Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Nemovitosti – aktuální stav
a. Aktuální stav: Lubomír Kesner referoval o stavu probíhajících oprav v některých
nemovitostech, což dokládal obrazovou dokumentací. U nemovitosti Brno – Lidická
informoval o možnosti pronajmout výhodně některé zbývající prostory. Volné prostory
v nemovitosti v Havlíčkově Brodě se doposud nepodařilo pronajmout, budou nově
nabídnuty k pronájmu měsíčně za částku 3.500,- Kč včetně DPH.
b. Nabídka prodeje vlastnického podílu nemovitosti Havlíčkův Brod: o nabídce bylo jednáno
již během kontroly usnesení, po výzvě k úpravě smlouvy na spoluužívání nemovitosti
obdržel ČSCH nabídku na odkup dvou vlastnických podílů – každý za částku 1.480 000,- Kč.
ČSCH tuto nabídku nevyužije.
c. Pronájem kanceláře Praha - Maškova: v této nemovitosti se uvolnila jedna kancelář po
Měst. org. ČSCH Praha mající rozlohu 16 m2. Kancelář bude nabídnuta prostřednictvím
realitní kanceláře k pronájmu měsíčně za částku 3.600,- Kč včetně DPH.
d. Finanční stav: Ing. David Rameš zrekapituloval, že hlavní spolek má pět bankovních účtů,
z toho jeden eurový. Celkové finanční zdroje jsou v současnosti 12 437.000,- Kč. Veškeré
opravy a přestavby nemovitostí jsou prozatím hrazeny z rozpočtu na tento rok (ze
založeného fondu oprav nesmějí být čerpány dva roky po sobě finanční prostředky, aby
nevznikla daňová povinnost). Přes opakované dřívější snahy statutárních zástupců ČSCH a
generálního sekretáře ÚVV ČSCH jednat na MZe ČR o dotaci na činnost svazu nebyla (z
důvodu průtahů při sestavování vlády a absenci kompetentních osob) dosud tato dotace
přiznána, chybějící částka v rozpočtu výrazně chybí. V současnosti je domluveno jednání
s nově jmenovaným ministrem zemědělství.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje rekonstrukci topení pro zadní přízemní část
nemovitosti v Brně – Lidická firmou Embra, s.r.o. za částku 153.000,- Kč bez DPH (z důvodu
přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví). ÚVV ČSCH zároveň pověřuje Lubomíra Kesnera
přípravou smlouvy a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním této
smlouvy. Termín plnění – do 15. 8. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje navýšení nájmu v nemovitosti Brno – Lidická
firmě IN & Ex design, z.s. měsíčně na částku 5.808,- Kč včetně DPH. ÚVV ČSCH zároveň pověřuje
Lubomíra Kesnera přípravou dodatku ke smlouvě a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava
Krůtu podepsáním tohoto dodatku. Termín plnění – od 1. 10. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/6/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zaslat do 31. 7. 2018 firmě
Mebr, s.r.o, užívající prostory v nemovitosti Brno – Lidická, doporučený dopis s upozorněním, že

užívá bezsmluvní prostory, a vyzve firmu o opuštění těchto prostor nejpozději do 30. 9. 2018.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/6/4: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem nebytových prostor, které doposud
užívá firma Mebr, s.r.o., v nemovitosti Brno – Lidická novému nájemci, a to firmě IN & Ex design,
z.s. měsíčně za částku 42.000,- Kč včetně DPH. ÚVV ČSCH zároveň pověřuje Lubomíra Kesnera
přípravou smlouvy a Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním této smlouvy. Termín
plnění – od 1. 10. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/6/5: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi odpovědět majitelkám
vlastnického podílu v nemovitosti v Havlíčkově Brodě, že ČSCH jejich nabídku na odkoupení podílu
nevyužije. Termín plnění – do 31. 7. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) CVM 2018, EE – sekce morčat
a. Projednání možnosti uskladnění části fundusu na Výstavišti Flora Olomouc – za
přítomnosti Ing. Jiřího Uhlíře (projednáno po kontrolní zprávě): ředitel výstaviště
v Olomouci uvedl, že uskladněný fundus by měl být k dispozici nejenom pro pořádání
CVM, ale také pro další moravské výstavy (v Brně, Přerově, Prostějově…), předpokládaný
objem skladovacích prostor je cca 170 m3. Dlouze se diskutovalo o výši finanční náhrady
za uskladnění. Výsledkem obšírného jednání byla úmluva, že Ing. Jiří Uhlíř se pokusí na
výstavišti projednat variantu, že ČSCH uhradí ročně za uskladnění fundusu částku 60.000,Kč, v níž nebude zahrnuta manipulace s výstavním fundusem a jeho opravy.
b. Aktuální stav CVM 2018: Ing. David Rameš informoval o spuštění nového výstavního
programu (chovatelé si sami mohou elektronicky přihlásit zvířata). Dále uvedl, že Milan
Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky, udělil záštitu nad CVM. MVDr.
Miloslav Martinec, Ph.D. připomněl, že je třeba již připravovat CVM 2019 a akci smluvně
zajistit s výstavištěm v Lysé nad Labem.
c. EE - sekce chovatelů morčat: Petra Koťátková vznesla dotaz, je-li pravdivá informace, že
Evropský chovatelský svaz (EE) nebude již nadále zastřešovat sekci chovatelů morčat.
Pokud by tato situace nastala, bylo by nezbytné iniciovat založení Evropského svazu
chovatelů morčat. Účastníci jednání ubezpečili Petru Koťátkovou, že podmínky letošní EV
se nemění a morčata by měla být v dánském Herningu vystavena. ČSCH zjistí, zdali jsou
informace o připravovaném zrušení sekce v rámci EE pravdivé.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/7/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Jiřího Uhlíře, ředitele
Výstaviště Flora Olomouc, a. s. o možnosti uskladnění části výstavního fundusu na výstavišti
v Olomouci. O finančních podmínkách uskladnění bude dále jednáno.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/7/2: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi prověřit, zdali Evropský
chovatelský svaz zvažuje zrušení sekce chovatelů morčat. Termín plnění – do 20. 9. 2018.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) CV 2018 – aktuální stav
Ing. David Rameš informoval o tom, že ministr zemědělství udělil záštitu nad CV Chovatel 2018,
zároveň přislíbil finanční plnění ve výši 50.000,- Kč. Dále referoval o proškolení pracovníků, jež
budou na CV u zpracování dat z posuzování a výstavních pokladen. Lubomír Kesner podal
informaci o grantech na CV, v expozici holubů je počet garantů kompletní, v expozici králíků je
dosud přihlášeno dvanáct garantů, v expozici drůbeže zatím jen čtyři. Dagmar Kičurová potvrdila
účast členů ZO ČSCH Příbor při zajištění doprovodných expozic a soutěže o ceny.

USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/8/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zjistit možnosti využití
vězeňské služby a pracovní agentury při stavbě a bourání klecí na CV a při třídění výstavního
fundusu. Termín plnění – do 20. 9. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Různé
a. Seznámení s kandidáty do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH, ÚRoK a ÚKPMCH: Josef Vilhelm
informoval o kontrole dotazníků, kterou provedla Komise pro přípravu voleb ve složení
Slavomír Brožek, RSDr. Jaroslav Hron a Josef Vilhelm a o počtech kandidátů. Ing. Miroslav
Kroft seznámil účastníky se stanoviskem ÚKK ČSCH k volbám.
b. Výklad Směrnice na poskytování náhrad při pracovních cestách: Ing. David Rameš uvedl,
že dotyčná směrnice byla schválena 1. 1. 2015, v bodě 6 písmenu C není přesně
stanoveno, jak se účtují pracovní cesty. Je nezbytná změna části textu, protože při cestách
v tuzemsku je hrazena částka 5,- Kč/km, při cestách v zahraničí však k úpravě ceny
nedošlo, a tak vznikla značná disproporce v proplácení zahraničních cest.
c. Rozpočtová změna - ÚOK CHD: byla projednána žádost o přesun finančních prostředků
v rozpočtu ÚOK CHD, a to z důvodu, že prostředky určené na cestovné funkcionářů na rok
2018 byly zcela vyčerpány již v 1. pololetí letošního roku a nově zvolená ÚOK CHD nemá
možnosti dále jednat.
d. Informace ÚKPMCH: slavnostní zahájení 50. ročníku Olympiády mladých chovatelů se
bude konat ve velkém sále Senátu Parlamentu ČR, záštitu poskytla senátorka Mgr. Miluše
Horská. Vyhlášení výsledků proběhne v aule České zemědělské univerzity v Praze. Dále
byl domluveno, že prezentace týmů kandidujících do ÚKPMCH na Valné hromadě 2018
bude trvat maximálně 10 minut, medailonky kandidátů na webu ČSCH nebo v časopise
Chovatel zveřejněny nebudou, protože tímto způsobem nebyli prezentování ani kandidáti
do ÚOK a KK jednotlivých chovatelských sekcí a nebyla by dodržena rovnost podmínek.
Požadavek na změnu pravidel pro konání OMCH 2018 přijat nebyl.
e. Informace o likvidaci pobočných spolků poštovních holubů: Ing. David Rameš referoval o
krocích, které činí likvidátor spolků, likvidace již probíhá.
f. Informace o schůzce s ministrem zemědělstvím: znovu byla zopakována informace o
připravované schůzce statutárních zástupců ČSCH a generálního sekretáře ÚVV ČSCH
s nově jmenovaným ministrem zemědělství, jež se bude týkat především dotační politiky
a podpory ČSCH.
g. Návrh rozpočtu na zajištění celopražských dožínek: byla přednesen návrh rozpočtu,
zpracovaný Ing. Vítězslavem Svobodou, na akci Dožínky na Letné 2018. Tato akce byla
z hlediska prezentace ČSCH a podpory chovatelství vloni velice úspěšná.
h. Podpora mezinárodního závodu v letu akrobatických plemen holubů: byla projednána
žádost na finanční a materiální podporu mezinárodního závodu.
i. Návrh na usnesení kárné komise: ÚVV ČSCH schválil předložený návrh.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace týkající se voleb do ÚVV ČSCH,
ÚKK ČSCH, ÚRoK a ÚKPM.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/2: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi upravit svazovou směrnici
pro poskytování náhrad při pracovních cestách (úprava se bude týkat zahraničních pracovních cest
a schvalování zahraničních pracovních cest – schvaluje vždy předseda ÚOK a zároveň generální

sekretář ČSCH, respektive vedoucí pracovník Sekretariátu ÚVV ČSCH. Termín plnění – do 20. 9.
2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/3: ÚVV ČSCH schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu ÚOK CHD, a to přesun
finančních prostředků z účtu „Příspěvek na PCH a ŠCH“ na účet „Cestovné funkcionářů“. Ve 3. čtvrtletí roku
2018 je povolen přesun částky 12.000,- Kč a ve 4. čtvrtletí je povolen přesun částky 23.000,- Kč. Schváleno
všemi hlasy.

USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/4: Slavnostního zahájení 50. ročníku Olympiády mladých chovatelů, jež
se bude konat v Senátu Parlamentu ČR dne 22. 8. 2018, se zúčastní Ing. David Rameš a Dagmar
Kičurová. Slavnostního zakončení této akce, které se uskuteční dne 25. 8. 2018 v aule České
zemědělské univerzity v Praze, se zúčastní Ing. Miroslav Kroft. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/5: ÚVV ČSCH neschvaluje změnu podmínek pro konání 50. ročníku
Olympiády mladých chovatelů. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/6: ÚVV ČSCH schvaluje rozpočet na prezentaci ČSCH při celopražských
dožínkách „Dožínky na Letné 2018“ ve výši 24.000,- Kč. Nejpozději měsíc po skončení akce bude
vyúčtování náležitě doloženo účetními doklady. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/7: ÚVV ČSCH schvaluje na 7. ročník Mezinárodního závodu v letu
akrobatických plemen holubů na letovou klícku, jenž pořádá ve dnech 30. 8. až 1. 9. 2018 ZO ČSCH
Dnešice, tuto podporu - udělení osmi pohárů a finanční příspěvek 3.000,- Kč. ÚVV ČSCH zároveň
pověřuje Ing. Václava Krůtu předáním pohárů na této soutěži. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/8: ÚVV ČSCH schvaluje předložený návrh kárné komise, jenž se týká
neoprávněného prodeje pozemku chovatelské organizace. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Diskuse
V rámci diskuse bylo konstatováno, že dne 6. 8. 2018 provedou statutární zástupci kontrolu
uskladnění výstavního fundusu v Lysé nad Labem, a to za přítomnosti Lubomíra Kesnera.

Ad 11) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.35 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další zasedání se bude konat v Praze ve čtvrtek
dne 20. 9. 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 27. července 2018
Ověřování ukončeno: 31. července 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení
otištěno v časopise Chovatel.

