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Zápis č. 8/2018
z 31. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 26. září 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 (od poloviny bodu č.
4), Josef Vilhelm (100 % účast - jednání bylo usnášeníschopné)
 ÚKK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Petra Koťátková – ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, Ivan Pavel - ÚOK
chovatelů drůbeže (od bodu č. 4).
 Omluven: Václav Uličný (předseda ÚKK ČSCH

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 26. 7. 2018
5) Nemovitosti - aktuální stav, smlouvy
6) CVM 2018 - zhodnocení
7) CV 2018
a. Příprava výstavního fundusu
b. Aktuální stavy garantů a jiných pracovníků
c. Výstavní podmínky, přihlášky, termínový kalendář
d. Pozvánky, inzerenti
e. Další
8) EV 2018
9) Různé
a. Návrh na udělení Čestného uznání ÚVV ČSCH
b. Informace o stavu trestního řízení proti Milanu Kotyzovi
c. Žádost o udělení pořadatelství CK OMCH
d. Aplikace Plemenná kniha drůbeže
e. Pozvání na slavnostní zahájení CV Nitra 2018
f. Organizační řád ČSCH
g. Zpráva ÚKK ČSCH
h. Informace o zahájení kontroly MZe ČR
i. Kandidátky do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH a ÚKPM
j. Žádost na zapůjčení klecí – Brno, Přerov

k. Žádost na rozpočtovou změnu – ÚOK CHD
l. Další náležitosti
10) Diskuse
11) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Jednání zahájil
v 10.15 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 několik dílčích podbodů, následně byl schválený.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno šesti 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 31/ÚVV 18/8/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 8/2018 zpracuje Ing. Eliška
Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH, druhé kolo ověření provedou Ing.
Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta. Schváleno šesti hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 26. 7. 2018
Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných ukládacích bodů usnesení z předešlých
jednání. (Body dlouhodobé či trvalé /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení
projednávány.) Diskutováno bylo k již dříve splněnému bodu usnesení, který se týkal propagační
expozice ČSCH na výstavě Země živitelka.
- 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, kompletně je hotovo 1. patro nemovitosti - instalovány byly
dvě nové kuchyňské linky, dva plynoměry, provedena oprava elektroinstalace.)
- 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. (SPLNĚNO.)

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.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 26. 7. 2018:
- 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. (V ŘEŠENÍ.)
- 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. (NELZE splnit,
změna majitele aut bude provedena jinou cestou.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/6/5: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi odpovědět
majitelkám vlastnického podílu nemovitosti v Havlíčkově Brodě, že ČSCH jejich nabídku
na odkoupení podílu nevyužije. Termín plnění – do 31. 7. 2018. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO. Oficiálně není v plánu tuto sekci v rámci EE zrušit.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
-

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. (SPLNĚNO, slavnostní zahájení 50. ročníku OMCH se konalo v prostorách ČZU,
zahájení se účastnil Ing. David Rameš.)
- 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. (SPLNĚNO, bylo
kvitováno, že prezentace ČSCH na této akci má značný význam.)
- USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/9/7: ÚVV ČSCH schvaluje podporu 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, udělení osmi pohárů a finanční příspěvek
3.000,- Kč. ÚVV ČSCH zároveň pověřuje Ing. Václava Krůtu předáním pohárů na této
soutěži. (SPLNĚNO, Ing. Václav Krůta informoval o průběhu soutěže.)
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje příspěvek 10.000,- Kč ZO ČSCH České
Budějovice jako podporu za uspořádání propagační chovatelské expozice při výstavě Země
živitelka 2018, a to s podmínkou, že v příštích letech umožní tato základní organizace zdarma
prezentaci ČSCH (formou svazového stánku) na výstavě Země živitelka. Poskytnutý příspěvek
bude vyúčtován kopiemi dokladů do jednoho měsíce od skončení výstavy nebo zveřejnění tohoto
zápisu. Schváleno šesti hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje smlouvu na pronájem celého prvního patra
nemovitosti v Roudnici nad Labem pobočce firmy Podbrdská realitní – nájemné 27.000,- Kč bez
DPH, výpovědní doba šest měsíců, kauce 50.000,- Kč. Zároveň ÚVV ČSCH pověřuje Ing.
Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podpisem smlouvy. Termín plnění – do 18. 10. 2018.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/4/3: ÚVV ČSCH schvaluje nájemní smlouvu s firmou V.I.P. na
pronájem kanceláře ve svazové budově v Praze, Maškově ul. – částka za pronájem činí 3.600,Kč s DPH. Zároveň pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním smlouvy.
Termín plnění – do 18. 10. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/4/4: ÚVV ČSCH vyslovuje poděkování ZO ČSCH chovatelů koček
Praha 8 za zorganizování celostátního kola Olympiády mladých chovatelů 2018 a Městské
organizaci ČSCH Praha za uspořádání propagační expozice ČSCH na akci Dožínky na Letné
2018. Schváleno všemi hlasy.
-

Ad 5) Nemovitosti – aktuální stav, smlouvy
Lubomír Kesner navázal na kontrolu usnesení. Podrobně (i s obrazovou dokumentací)
referoval o stavu nemovitostí. K nemovitosti v Havlíčkově Brodě konstatoval, že dvě další
spolumajitelky najali svého zástupce, který za ně začal nabízet jejich podíl k prodeji. Tento
zástupce vyzval hlavní spolek k součinnosti. Dále Lubomír Kesner informoval o možném
ukončení nájemního vztahu třech nájemnic, jež v této nemovitosti provozují kadeřnictví.
Rekonstrukce dosud pronajatých prostor by předběžně vyžadovala náklady ve výši cca 300. 000,Kč. Poté Ing. David Rameš informoval, že Magistrát města Brno zaslal nabídku na odkoupení
pozemku (za odhadní cenu) pod svazovou nemovitostí a předzahrádky v Brně-Židenicích. Josef
Vilhelm referoval, že ohledně nemovitosti v Darkově je připraven návrh smlouvy na zápůjčku,
návrh kupní smlouvy a další nezbytné dokumenty pro ZO ČSCH Karviná
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podpisem smlouvy s Magistrátem města Brno na odkoupení pozemku pod svazovou nemovitostí

v Brně-Židenicích za odhadní cenu 1 653.000,- Kč a na odkoupení předzahrádky za odhadní cenu
74.000,- Kč. Termín plnění – do 18. 10. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) CVM 2018 – zhodnocení
Smlouva na letošní Celostátní výstavu mláďat byla i přes počáteční značně složité jednání
podepsána. Ing. David Rameš referoval o využití výstavního programu ZO ČSCH Bohdalov, jenž
umožňuje chovatelům přihlašovat zvířata přes webové rozhraní, měnit ceny zvířat i v době
posuzování atd. Zrekapitulovány byly příjmy a výdaje této výstavy. Nakonec bylo konstatováno,
že přes veškerou snahu není možné uspořádat celostátní výstavy bez prodělku.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/6/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o Celostátní výstavě
mláďat 2018.

Ad 7) CV 2018
a. Příprava výstavního fundusu: k dispozici je aktuální seznam svazového výstavního
fundusu, jako třídící hledisko je velikost klecí, rok výroby, počet klecí, počet děr.
Vzhledem k tomu, že se v roce 2018 ještě budou pořizovat klece, kozičky, podlážky a
krmítka, budou některé informace doplněny na konci tohoto roku. Část starého výstavního
fundusu je natolik poškozena, že se nevyplatí investovat do její opravy. Některé starší
klece či voliéry budou nabídnuty k odkoupení.
b. Aktuální stav garantů a jiných pracovníků: do expozice králíků se zatím přihlásilo 15
garantů, vedoucí je Jiří Fait. Do expozice holubů je přihlášeno 7 garantů, vedoucí Stanislav
Brückner. Do expozice drůbeže 8 garantů, vedoucí Miloslav Hertl. Zajištěn je i personál
na pokladny, kontroly a na informace. Součástí CV budou také doprovodné expozice.
Jednáno bylo o personální zajištění výstavních pokladen a trhu zvířat.
c. Výstavní podmínky, přihlášky, termínový kalendář: bylo schváleno, že mladí chovatelé
budou platit 50 % z výstavních poplatků, a to bez ohledu, jestli přihlašují prodejná či
neprodejná zvířata. Důvod je ten, že nový výstavní program umožňuje zprodejnění zvířete
i během posuzování. Projednán byl ceník za pronájem plochy pro stánkaře. Vnější plocha:
do 5m2 – 500 Kč, nad 5 m2 - 1000 Kč. Vnitřní plocha: do 5m2 - 800 Kč, nad 5 m2 – 800
Kč. Elektrická přípojka - 500 Kč, voda - 500 Kč. Součástí nájmu je vjezd pro jedno auto.
Dále byly aktualizovány poplatky – přirážka ve výši 15 % k prodejní ceně zvířete ve
prospěch pořadatele výstavy, kterou uhradí kupující. Schváleny byly termíny pro
přihlašování zvířat (korespondenčně a přes webové rozhraní). Podmínky inzerce
v katalogu CV budou shodné s měsíčníkem Chovatel. Katalog s oceněním bude před
odesláním do tiskárny poskytnut k úpravě grafikovi.
d. Pozvánky, inzerenti: byl projednán seznam čestných hostů, jimž budou zaslány pozvánky.
e. Další: jednáno bylo o Mistrovství ČR v chovu drobného zvířectva, veterinárním zajištění
CV, a propagaci (časopis Chovatel, web ČSCH, ČTK, Facebook, SEZNAM – poplatek
40.000,- Kč, vytištěny budou plakáty pro města a vesnice v okolí Lysé nad Labem (plakát
se také elektronicky rozešle OO ČSCH). Josef Vilhelm informoval, že během CV se
uskuteční školení pro registrátory králíků. Požadavek, aby měli vstup na CV zdarma, nebyl
schválený.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje pořízení tohoto výstavního fundusu:
700 koziček pod výstavní klece za částku 455.000,- Kč bez DPH včetně dopravy koziček (firma
Kore), 4100 misek za částku 102.500,- Kč bez DPH včetně dopravy misek (firma Dub), nákup
1500 plastových krmítek za částku 12.750,- Kč (firma Driml), výrobu podlážek z vodovzdorné

překližky, tloušťka 15 mm, za částku 728.464,38- Kč včetně dopravy podlážek (firma Jafholz)
a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podpisem příslušných smluv a
objednávek. Termín plnění – do 18. 10. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/7/2: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera zajištěním
dostatečného počtu europalet a gitterboxů pro uskladnění a převoz nově pořízeného
výstavního fundusu (koziček, podlážek, misek). Termín plnění – do 18. 10. 2018. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 8) EV 2018
Ing. David Rameš informoval, že na EV v dánském Herningu bude celkem vystaveno 27242
zvířat. ČSCH je v počtu vystavených králíků na druhém místě za německým svazem. Celkově
jsme (po sečtení všech přihlášených zvířat) na čtvrtém místě – 1016 ks – za německým, dánským
a belgickým svazem). V počtech zvířat nastanou ještě drobné změny, uzávěrka přihlášek na
exotické ptactvo je později. Doprava z Prahy do Dánska bude sjednána se stejnou společností,
jako při cestě na EV do Francie – předpokládaná cena je 185.000,- Kč. V jednání je i svoz v rámci
ČR – dvě svozové trasy (Morava, jižní a západní Čechy).
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/8/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o Evropské výstavě 2018 a
přípravných pracích.

Ad 9) Různé
a. Návrh na udělení Čestného uznání ÚVV ČSCH: ZO ČSCH Vrbno pod Pradědem
navrhuje ocenění starostce města Květě Kubíčkové za příkladnou podporu chovatelství;
b. Informace o stavu trestního řízení proti Milanu Kotyzovi: byla podána informace o
přesunu řízení z místního oddělení Policie ČR na Krajské středisko kriminální policie ČR.
Dvě trestní řízení se slučují do jednoho;
c. Žádost o udělení pořadatelství CK OMCH: byla schválen žádost ZO ČSCH Přerov;
d. Aplikace Plemenná kniha drůbeže: projednán a schválen byl cenový návrh programátora;
e. Pozvání na slavnostní zahájení CV Nitra 2018: slovenská CV se koná ve shodném
termínu jako naše, byli navrženi zástupci, jež by náš svaz na Slovensku reprezentovali;
f. Organizační řád ČSCH: Ivan Pavel upozornil na část textu, jež vypadla se schválených
Stanov ČSCH, konstatoval, že je nezbytné na začátku VH toto vyřešit. Na jeho vystoupení
navázal JUDr. Michal Danišovič, jenž přesně citoval několik dalších pasáží, u nichž došlo
buď k nesprávně naformulovanému textu, vypadnutí části textu, nebo nesouladu
v návaznosti na další články. Vzhledem k vypjaté atmosféře, v níž byly nové Stanovy
ČSCH přijímány, se nelze divit, že došlo k některým nesrovnalostem (popřípadě
v nepřesnostem v otištěném textu). Bylo ujednáno, že JUDr. Michal Danišovič vyznačí
v textu Stanov ČSCH ta místa, jež je nezbytné upravit). Před VH bude materiál odeslán
k připomínkování. VH dostane připomínkovaný materiál k projednání. Následně JUDr.
Michal Danišovič informoval o dosud neukončeném soudním řízení ve věci přijetí
neplatnosti VH 2015 (navrhovatelé Milan Kotyza, Jaroslav Bayer, Milan Kudr). Poté
bylo konstatováno k Organizačnímu řádu ČSCH, že bude poskytnut k připomínkovacímu
řízení pobočným spolkům ČSCH;
g. Zpráva ÚKK ČSCH: zpráva konstatovala, že dohody nesmějí být uzavírány na činnosti,
které jsou náplní hlavní pracovní činnosti. Bylo uloženo prověření dodatků k pracovním
smlouvám a osobních spisů. Vše je v řešení a uvádí se na pravou míru;
h. Informace o zahájení kontroly MZe ČR: byly podány informace o kontrole dotace na
činnost za rok 2017;

i. Kandidátky do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH a ÚKPM: byli zrekapitulování kandidáti do
rozhodčí komise, jednáno bylo k nedoručené kandidátní listině JUDr. Mikuláše Papouška
(do Rozhodčí komise);
j. Žádost na zapůjčení klecí: byla schválena žádost na zapůjčení klecí na krajskou výstavu
v Brně a Přerově. Na jednání dne 18. 10. 2018 bude projednána novelizace Půjčovního
řádu výstavního fundusu (tak, aby náklady na zapůjčení klecí mohly být účtovány do
dotací);
k. Žádost o rozpočtovou změnu v rozpočtu ÚOK CHD: Josef Vilhelm referoval o jednáních
se SZeŠ Lanškroun o zřízení testovací stanice, respektive kontrolní stanice užitkovosti.
Nejprve je nezbytné vložit finanční prostředky do úpravy prostor, předpokládané celkové
náklady jsou 150.000,- Kč, úprava by byla provedena ve dvou či třech etapách. O žádosti
a možnosti část nákladů uhradit již letos po rozpočtové změně se bude jednat 18. 10. 2018.
Ivan Pavel připomněl, že oficiální testovací stanicí je Mezinárodní testovací stanice
drůbeže v Ústrašicích;
l. Další: Petra Koťátková přednesla žádost o vyvolání jednání o zřízení sekce potkanů
v rámci EE. Jednáno bylo o poskytnutí příspěvku na dopravu pro chovatele okrasného
ptactva, kteří budou vystavovat na EV (není možné využít hromadný svoz). Nebyla
schválena žádost na poskytnutí paušálních odměn ÚKPM. Ing. David Rameš referoval o
jednání se skupinou chovatelů, která na Facebooku propaguje zvířata – účastnili bychom
se tohoto jako spolupracovníci formou vzájemné propagace.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/1: ÚVV ČSCH schvaluje Čestné uznání ÚVV ČSCH Květě
Kubíčkové, starostce města Vrbno pod Pradědem, za příkladnou podporu chovatelství. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o přesunu trestního řízení
proti Milanu Kotyzovi z místního oddělení Policie ČR na Krajské oddělení Policie ČR a o sloučení
dvou trestních řízení do jednoho.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/3: ÚVV ČSCH schvaluje pořadatele celostátního kola Olympiády
mladých chovatelů 2019 ZO ČSCH Přerov. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/4: ÚVV ČSCH schvaluje pořízení nového počítačového programu
pro Plemennou knihu drůbeže za částku 115.000,- Kč (fakturace v roce 2019, bude projednána
možnost poskytnutí dotací na pořízení programu). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/5: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi projednat s Josefem Říhou,
popřípadě s MVDr. Miloslavem Martincem, Ph.Dr., zastupování ČSCH, respektive ÚVV ČSCH, na
slavnostním zahájení slovenské CV 2018. Termín plnění – do 18. 10. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/6: ÚVV ČSCH ukládá všem svým členům prostudovat Stanovy ČSCH
a nejpozději do 18. 10. 2018 zaslat Ing. Davidu Ramešovi svoje připomínky a návrhy na změny.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/7: ÚVV ČSCH ukládá všem svým členům prostudovat do 6. 10. 2018
návrh Organizačního řádu ČSCH a připomínky zaslat na Sekretariát ÚVV ČSCH. Návrh
Organizačního řádu ČSCH bude také neprodleně rozeslán OO ČSCH a jednotlivých
chovatelským sekcím – tyto připomínky dodají nejpozději do 15. 10. 2018. Veškeré došlé
připomínky budou poskytnuty Komisi pro přípravu prováděcích předpisů. Připomínkovaný
Organizační řád ČSCH budce nejpozději 1. 11. 2018 odeslaný na OO ČSCH. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/8: ÚVV ČSCH bere na vědomí závěry ze zprávy ÚKK ČSCH dohody nesmějí být uzavírány na činnosti, které je součástí náplně práce v hlavním pracovním
poměru daného pracovníka.

USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/9: ÚVV ČSCH schvaluje zapůjčení klecí pořadatelům krajské
výstavy v Přerově a Brně. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/10: ÚVV ČSCH schvaluje příspěvek 3,- Kč/km chovatelům
exotického ptactva, kteří zajistí dopravu ptactva na EV 2018. PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1.

Ad 10) Diskuse
Diskuse probíhala v rámci všech bodů jednání. Slavomír Brožek upozornil, že se změnou místa
uskladnění výstavního funusu musí dojít ke změně v pojistné smlouvě.
USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/10/1: ÚVV ČSCH ukládá Slavomíru Brožkovi připravit návrh na
změnu pojistné smlouvy týkající se výstavního fundusu. Termín plnění – do 18. 10. 2018.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Závěr jednání
Jednání ukončil v 19.15 hod. Ing. Miroslav Kroft. Předpokládaný termín dalšího jednání, jež
se bude konat opět v Praze, je 18. 10. 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 8. 10. 2018
Ověřování ukončeno: dne 17. 10. 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení
otištěno v časopise Chovatel.

