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ZÁPIS
z mimořádné Valné hromady Českého svazu chovatelů
konané dne 28. května 2016
ve společenské místnosti DP Praha – Vozovna Kobylisy

Český svaz chovatelů (dále v běžném textu ČSCH, popřípadě jen svaz)
Účastníci jednání:
■ OO ČSCH Benešov (Štěpán Hájek), Beroun (Ing. Jaroslav Tomášek), Brno (MVDr. Miloslav Martinec,
Ph.D., Milan Uher), Bruntál (Jindřich Snítilý), Břeclav (Václav Vytrhlík), České Budějovice (Jiří Ambrož),
Děčín (Luděk Smejkal), Domažlice (Vladimír Eisenreich), Frýdek-Místek (Eva Paličková), Havlíčkův Brod
(Jindřich Šíp ml.), Hodonín (Jan Vlasák), Hradec Králové (Josef Šolc st.), Cheb (Miroslav Bláha), Chomutov
(Josef Ješetický), Chrudim (Ing. Jan Richter), Jeseník (Jaroslav Machala), Jihlava (Miloslav Vokřínek),
Jindřichův Hradec (Vladimír Kopřiva), Karviná (Janka Šiketová), Kladno (Ing. Jaroslav Boukal), Kolín (Ing.
Radek Dolejš), Kroměříž (Josef Derka), Kutná Hora (Jana Nováčková), Liberec (František Strnad), Litoměřice
(Antonín Kubovec), Louny (Slavibor Petržílka), Mělník (Josef Škoda), Mladá Boleslav (Miroslav Heller),
Náchod (Jiří Andrš), Nymburk (Ing. Karel Hronek), Olomouc (Drahomír Konečný), Opava (Marek Vajda,
Gabriela Vajdová), Ostrava (Ivo Vypior), Pardubice (František Svatoň), Pelhřimov (František Hladký), Písek
(Ing. Josef Jambura), Plzeň (Václav Eliáš, DiS.), Plzeň-sever (Pavel Názler), Praha (Vítězslav Svoboda), Prahavýchod (Miroslav Tesařík st.), Praha-západ (Ing. Luboš Valehrach), Prachatice (Ing. František Cepák), Prostějov
(Vratislav Slavík), Přerov (Miroslav Macíček), Příbram (Stanislav Kulanda), Rakovník (Jiří Kinkal), Rokycany
(Lubomír Kesner), Rychnov nad Kněžnou (Ing. Vladimír Hulman), Semily (Petr Málek), Sokolov (Antonín
Drbal), Strakonice (Jaroslav Holub), Svitavy (Ing. Jaroslav Zavoral), Šumperk (Ing. Vlastimil Nachtigal), Tábor
(RSDr. Jaroslav Hron), Tachov (Antonín Stehlík), Teplice (Antonín Mouka), Trutnov (Miloslav Hertl), Třebíč
(Jaroslav Šebek), Uherské Hradiště (Josef Pohanka), Ústí nad Labem (Ing. Světlana Zvěřinová), Ústí nad Orlicí
(JUDr. Mikuláš Papoušek), Vyškov (Jiří Soukup), Zlín (Jan Hujíček), Znojmo (Ing. Radek Novotný), Žďár nad
Sázavou (Miloslav Bratršovský).
Odbornosti s hlasem rozhodujícím: ■ odbornost chovatelů okrasného a exotického ptactva (Ing. Jiří Čumíček),
zpěvných kanárů (Ing. Ladislav Svoboda), morčat a jiných drobných hlodavců (Ondřej Výšek), koček (Anita
Dolejšová, Eva Hlaváčková, JUDr. Dagmar Soukenková, Ing. Martin Šanda, Lukáš Vaněk). Odbornosti s hlasem
poradním: ■ odbornost chovatelů králíků (MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.), okrasných a užitkových holubů
(Pavel Wieder), drůbeže (JUDr. Mikuláš Papoušek).
Hosté: ■ Krajské sdružení ČSCH Jihočeského kraje (Jiří Punda), Jihomoravského kraje (Milan Uher),
Karlovarského kraje (Ing. Miroslav Kroft), Královéhradeckého kraje (Miloslav Hertl), Olomouckého kraje
(Drahomír Konečný), Pardubického kraje (František Svatoň), Středočeského kraje (Oldřich Vízek), Zlínského
kraje (Josef Derka). Další hosté: Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH (Mgr. Vlastimil Jura), Komise pro
přípravu návrhu Stanov ČSCH (MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., JUDr. Michal Danišovič, Ing. Miroslav Kroft,
Ing. Václav Krůta, Ivan Pavel, Slavibor Petržílka, Pavel Wieder), Zástupce realitní kanceláře (Mgr. Josef Žáček).
■ ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír Kesner, Ing. Václav Krůta, Josef
Vilhelm
■ ÚKK ČSCH: Václav Uličný, Ing. Vladimír Hulman, RSDr. Jaroslav Hron (aktivista).
■ Kandidáti do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH: Slavomír Brožek, Josef Buršík, RSDr. Jaroslav Hron, Ing. Jaroslav
Tomášek.
■ Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš, Lucie Berná, Tereza Čulíková, Tomáš Marušák,
Kateřina Popelková, Ing. Eliška Stejskalová, Silvie Veselá.
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Prezenční listina je založena v Sekretariátu Ústředního výboru ČSCH (dále v běžném textu jen sekretariát). Celé
oficiální zkratky jsou užity v usnesení z jednání. (Poznámka – klíč pro volbu delegátů na mimořádnou Valnou
hromadu ČSCH /dále jen MVH/: jeden delegát na každých započatých 350 dospělých členů, rozhodující byl
počet zaplacených členských známek na rok 2016. Z jednání byl pořízen zvukový záznam, jenž je uložený po
dobu jednoho roku v sekretariátu.)

PROGRAM
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, zapisovatele, ověřovatelů a jejich schválení
3. Seznámení s návrhem programu a jednacím řádem a jejich schválení
4. Zpráva mandátové komise
5. Projednání prodeje nemovitosti v Praze-Sedleci
6. Zpráva Komise pro přípravu návrhu Stanov ČSCH
7. Projednávání návrhu Stanov ČSCH a diskuse k nim
8. Zpráva mandátové komise
9. Hlasování o konečném návrhu Stanov ČSCH
10. Seznámení s volebním řádem (platný z minulých voleb)
11. Představení kandidátů
12. Diskuse ke kandidátům do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH
13. Dovolby do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH
14. Přestávka na oběd (může být přesunuta dle potřeby)
15. Vyhlášení výsledků voleb
16. Návrh na usnesení
17. Závěr

Ad 1) Zahájení
Mimořádnou Valnou hromadu ČSCH (dále jen MVH) svolal pozvánkou rozeslanou e-mailem ÚV
ČSCH (dále jen ÚV). Jednání bylo zahájeno v 10.04 hodin. Obecný úsek jednání a část rokování v
bodě č. 7 vedl Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV. Požádal o věcné a konstruktivní jednání. Většinu
jednání v rámci bodu č. 7 a po celý bod č. 6 vedl MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.

Ad 2) Volba mandátové, návrhové a volební komise, zapisovatele, ověřovatelů a jejich schválení
Do mandátové komise byli navrženi: za ÚV Lubomír Kesner, z pléna Antonín Stehlík, Miloslav
Hertl, Josef Šolc st., Miroslav Heller. Kdo souhlasí s volbou mandátové komise? - hlasování: PRO –
vizuálně většina. Do návrhové komise byli navrženi: za ÚV Ing. Václav Krůta, z pléna Jindřich Šíp ml.,
Vladimír Eisenreich, Vladimír Kopřiva, Vlastimil Jura. Kdo souhlasí s volbou návrhové komise? –
hlasování: PRO - vizuálně většina. Do volební komise byli navrženi: za ÚV Josef Vilhelm, z pléna
Václav Eliáš, DiS., Jiří Ambrož, Antonín Drbal, Ing. Josef Jambura. Kdo souhlasí s volbou volební
komise? – hlasování: PRO - vizuálně většina. Následovalo kontrolní sčítání hlasů. Bylo konstatováno,
že přítomno je 75 delegátů s hlasem rozhodujícím. Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Eliška
Stejskalová. Kdo souhlasí, aby zápis z MVH zpracovala Ing. Eliška Stejskalová? – hlasování: PRO 75
delegátů. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing. Miroslav Kroft navrhl za ÚV delegáta Lubomíra
Kesnera, z pléna pak vzešel návrh na Milana Uhra a Antonína Mouku. Kdo souhlasí s navrženými
ověřovateli zápisu? – hlasování: PRO 73 delegáti.

Ad 3) Seznámení s návrhem programu a jednacím řádem a jejich schválení
Delegáti navrhli (oproti předloženému programu) zařadit nejprve bod týkající se prodeje
nemovitosti v Praze-Sedleci, poté body k návrhu Stanov ČSCH (dále jen stanovy), pak body k
dovolbám do ústředních orgánů svazu. Ing. Miroslav Kroft nechal hlasovat o původním návrhu
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programu – hlasování: PROTI vizuálně většina. Kdo souhlasí, aby se nejprve projednal prodej
nemovitosti v Praze–Sedleci, pak návrh stanov, poté se konaly dovolby - hlasování: PRO 66 delegátů.

Ad 4) Zpráva mandátové komise
Lubomír Kesner informoval, že přítomno je 75 delegátů s hlasem rozhodujícím - z 86 pozvaných,
MVH je usnášeníschopná, pro přijetí návrhu je potřeba 38 hlasů. Ing. Miroslav Kroft doplnil, že pro
schválení stanov je nezbytný dvoutřetinový počet, to je 51 hlas. Návrh Jednacího řádu MVH obdrželi
delegáti v zaslaných materiálech. Kdo je pro, aby se jednání MVH řídilo tímto jednacím řádem? –
hlasování: PRO 74 delegáti. (Poznámka - součástí zápisu z MVH je již upravený program jednání.)

Ad 5) Projednání prodeje nemovitosti v Praze-Sedleci
Ing. Miroslav Kroft přednesl návrh usnesení týkající se prodeje svazové nemovitosti v Praze-Sedleci
za částku 13 miliónu Kč (Příloha č. 1). Zodpověděl dotaz Ing. Vlastimila Nachtigala dotýkající se
znaleckého posudku a JUDr. Mikuláše Papouška vztahující se ke kupní smlouvě. V době zadání
prodeje byl posudek na 13 miliónů Kč, požadavek realitní kanceláře byl na prodej za 18 miliónů Kč.
Mgr. Josef Žáček z realitní kanceláře vysvětlil rozdíl v odhadní a prodejní ceně nemovitosti a postup
při odvodu daně a zkoumání její správnosti. Daň z prodeje je zálohová a finanční úřad zkoumá, zdali je
daň správná. Dále Mgr. Josef Žáček referoval o vývoji zájmu potencionálních kupců nemovitosti.
Druhá nejvyšší nabídka byla nákup za 9 miliónů Kč. Informoval o složení finanční jistoty 470 000,- Kč
od kupujícího, jenž nabídnul 13 miliónů Kč. Ing. Luboš Valehrach upozornil, že nemovitost svaz nabyl
jako dar a je nezbytné ověřit daňové povinnosti i v tomto ohledu. Slavibor Petržílka připomněl
zajímavou historii objektu, jeho náročnou rekonstrukci po povodních a doporučil ještě pečlivě zvážit
prodej nemovitosti. Mgr. Josef Žáček uvedl, že celá transakce je již v pohybu. Delegáti se dále zajímali
o budoucí využití objektu a k čemu budou získané peníze z prodeje sloužit. Bylo vysvětleno, že
k údržbě ostatních nemovitostí svazu. Jednáno bylo o tom, že nebude-li zrealizován prodej za 13
miliónů Kč, bude ÚV jednat s dalším zájemcem. Následovalo hlasování o prodeji, kdo je pro to, aby
byla nemovitost v Praze-Sedleci prodána? – hlasování: PRO 64 delegáti.

Ad 6) Zpráva Komise pro přípravu návrhu Stanov ČSCH
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. se ujal v této záležitosti řízení MVH. Seznámil přítomné s
průběhem přípravy návrhu stanov. Komise pracovala ve složení MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. –
předseda, JUDr. Michal Danišovič, Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Ivan Pavel, Slavibor
Petržílka, Pavel Wieder. Konstatoval, že zpracování návrhu byla náročná práce, protože se nevytvářel
pro zcela novou organizaci, ale pro zavedený svaz se zaběhlými organizačně administrativními
postupy. Návrh připomínkovalo celkem 25 svazových složek. Návrhy od dalších dvou byly zaslány
v termínu, ale komise je měla k dispozici až později - řada podnětů byla shodná s podněty od jiných
složek, k dalším je možné diskutovat na MVH. Nejvíce připomínek se týkalo názvu svazu, voleb, počtu
mandátů, postavení klubů a práce s mladými chovateli. Dále požádal, aby protinávrhy byly předloženy
písemně. Hlasovat se bude nejprve o návrhu komise, pak o protinávrhu. Pokud bude návrh stanov
schválen, je nezbytné ustanovit komisi, která bude pracovat na dokumentech souvisejících se
stanovami. Ing. Miroslav Kroft upozornil, že stanovy byly zpracovány kontinuálně – každý zásah může
ovlivnit text na mnoha dalších místech. Pokud nebudou stanovy vyhovovat, mohou se v budoucnu
upravit. Ing. Josef Jambura se ohradil proti písemnému předkládání připomínek. Lubomír Kesner
upozornil na nesystematičnost v předávání připomínek během připomínkování – hlavním místem
soustředění byl určen sekretariát a nikoliv adresa člena komise.

Ad 7) Projednání návrhu Stanov ČSCH a diskuse k nim
Návrh stanov, upravený po připomínkování, byl promítán. Schválené změny byly ihned
zaznamenány. Následovalo projednávání jednotlivých paragrafů a jejich článků.
Článek I. Společné zásady
§ 1 - protinávrhy k Odst. 2 – vypustit „zejména“, přidat „zpěvných kanárů“, což je dovednostní skupina
nepatřící mezi okrasné a exotické ptactvo, Odst. 3 vypustit výkonný. Vysvětleno bylo, že vyjmenovaná
zvířata neznamenají seznam svazových odborností. Kdo je pro schválení § 1 s vypuštěním slova
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„zejména“ v Odst. 2 – hlasování: PRO 67 delegátů. Dále bylo navrženo, aby se k návrhu nehlasovalo
v případě, kdy nebude ke znění odstavců jednotlivých paragrafů připomínka. Kdo s tímto návrhem
souhlasí – hlasování: PRO 72 delegáti.
§ 2. – Odst. 1 - schváleno bez připomínek. Odst. 2 – připomínka, svaz nechová zvířata, ale vytváří
podmínky k jejich chovu. Odst. 3 – schváleno bez připomínek. Po úpravě Odst. 2 hlasování o § 2 –
hlasování: PRO 60 delegátů.
§ 3 – Odst. 1 – schváleno bez připomínek. Odst. 2 – následovala obsáhlá diskuse k rozdílu mezi
krajskou organizací a krajským sdružením, ponecháno původní znění – hlasování: PRO 63 delegáti.
Odst. 3 – schváleno bez připomínek. Odst. 4 – obšírná diskuse ke zkratkám pobočných spolků,
ponecháno původní znění – hlasování: PRO 60 delegátů.
Následovala přestávka na oběd.
§ 4 - Odst. 1 – schváleno bez připomínek.
Odst. 2 – obsáhlá diskuse ke statutárním zástupcům a jejich volbě a k zastupování spolku navenek.
Původní návrh – hlasování: PRO 29 delegátů, návrh nebyl schválený. Vznesen protinávrh
s vypuštěním části věty „předseda, případně i místopředseda, je volen přímo“ – hlasování: PRO 70
delegátů. Hlasování k další úpravě - „Zavazující dokumenty podepisují zásadně vždy dva společně,
vždy však předseda nebo místopředseda (jednatel) a další člen statutárního orgánu.“ – hlasování: PRO
73 delegáti.
Odst. 3 – navržena úprava úvodní věty „pokud jsou volené, jsou nejméně tříčlenné“ dále vypuštěno
slovo „předseda“ – hlasování: PRO 70 delegátů.
Odst. 4 – protinávrh – „předseda orgánu (výboru, komise) je volen způsobem schváleným příslušným
nejvyšším orgánem“ - hlasování: PRO 55 delegátů. Odst. 5 – po širší diskusi k úvodní větě hlasování o
původním návrhu – hlasování: PRO – 59 delegátů.
Odst. 5 a) – schváleno bez připomínek b) diskuse ke slovu řídí x koordinuje. Hlasování o původní verzi
– hlasování: PRO 64 delegáti. c) d) schváleno bez připomínek e) diskuse k tomu, že kluby nemohou
mít status základní organizace. Pro původní návrh – hlasování: PRO 33 delegáti, návrh nebyl
schválený. Protinávrh – vypustit celou poslední větu „Klub může získat status ZO.“ - hlasování: PRO
50 delegátů (výsledek opakovaného druhého hlasování).
Odst. 6 – po diskusi hlasování o původním návrhu – hlasování: PRO 61 delegát.
Odst. 7 – schváleno bez připomínek.
Odst. 8 – po diskusi hlasování o původním návrhu – hlasování: PRO 60 delegátů.
Odst. 9 – diskuse o hlasovacích lístcích. Původní návrh volby – hlasování: PRO – 24 delegáti, návrh
nebyl schválený. Protinávrh – celý Odst. 9 vyškrtnout a vše řešit pouze v rámci Odst. 10 – hlasování:
PRO 48 delegátů.
Odst. 10 – po diskusi doplněna změna nominování, doplněna věta „Usnesení o způsobu sestavení
kandidátek a stanovení počtu členů volených orgánů je v působnosti příslušných nejvyšších orgánů.“ –
hlasování: PRO 63 delegáti.
■ Mandátová komise informovala, že odešel jeden delegát a přítomni jsou 74 delegáti.
Odst. 11 – diskuse o počtu hlasů pro delegáta, původní návrh – hlasování: PRO 33 delegáti, návrh
nebyl přijatý. Protinávrh č. 1 – jeden hlas za každých započatých 100 dospělých řádných členů –
hlasování: PRO 18 delegátů, návrh nebyl přijatý. Protinávrh č. 2 - jeden hlas na každých započatých 20
dospělých členů – hlasování: PRO – 47 delegátů.
Odst. 12, 14, 15 – schváleno bez připomínek.
Odst. 16 – široká diskuse, JUDr. Mikuláš Papoušek zdůraznil, že bude-li předseda zaměstnancem,
vztahuje se na něho zákoník práce a ne stanovy. Původní návrh – vyškrtnutí „do funkce“ – hlasování:
PRO 63 delegáti.
■ Mandátová komise informovala, že odešli další delegáti, přítomen je 71 delegát, pro schválení je
potřeba 36 hlasů.
Odst. 17, 18, 19 – schváleno bez připomínek.
Odst. 20 – širší diskuse – hlasování pro původní návrh – hlasování: PRO 62 delegáti.
Odst. 21, 22, 23 – schváleno bez připomínek.
Z pléna vzešel návrh na přerušení projednávání návrhu stanov a přistoupení k dovolbě kandidátů do
ÚV a ÚKK – hlasování: PROTI vizuálně většina.
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■ Mandátová komise informovala, že přítomno je 70 delegátů, pro schválení je potřeba 36 hlasů.
Po tomto hlasování se ujal řízení projednávání návrhu stanov Ing. Miroslav Kroft.
Článek II. Členství
§ 5, 6, 7, 8, 9 – doplněny navržené změny, hlasováno najednou o všech paragrafech – hlasování: PRO
65 delegátů.
Článek III. Pobočné spolky a jejich orgány
§ 10 – schváleno bez připomínek.
§ 11, 12 – schváleno bez připomínek.
§ 13 – diskuse k Odst. 4 – vypustit slovo „předseda“, dále v § 15 – vypuštěno „o účetnictví a finančních
částkách“ – hlasování: PRO 62 delegáti
§ 14 – schváleno bez připomínek.
§ 16 – pouze vypuštěna věta o statusu klubu na ZO – schváleno bez dalších připomínek.
§ 17, 18 – schváleno bez připomínek.
§ 19 – Odst. 2. – vypuštěna první věta, dále Odst. 6 – vypuštěna slova „předsedu a další“ a poslední
část věty „před volbami“ - schváleno bez hlasování.
§ 20, 21, 22 – schváleno bez připomínek.
§ 23 – protinávrh – vypustit, že pro „existenci“ je nutná účast nadpoloviční většiny. Původní návrh –
hlasování: PRO 32 delegáti, návrh nebyl schválený. Protinávrh – hlasování: PRO 53 delegáti.
Článek IV. Svaz a jeho orgány
§ 24 – schváleno bez připomínek.
§ 25 – obsáhlá diskuse ke Komisi pro práci s mladými chovateli, vystoupení Jany Nováčkové a Mgr.
Vlastimila Jury. Následovala diskuse k přímé volbě předsedy a místopředsedy, hlasování o původním
návrhu – hlasování: PRO 47.
■ Mandátová komise informovala, že odešli další delegáti, přítomno je 66 delegátů, pro schválení jsou
potřeba 34 hlasy.
§ 26 – úvodní část - pozměněna formulace – „navrženi alespoň jednou konferencí nebo jednou
konferencí chovatelské sekce“ dále vypuštěna věta o přímé volbě předsedy a místopředsedy –
hlasování: PRO 56 delegátů.
■ Mandátová komise informovala, že přítomno je 65 delegátů, pro schválení jsou potřeba 33 hlasy.
§ 27, 28 – schváleno bez připomínek.
§ 29 – diskuse, hlasováno bylo o původním znění – hlasování – PRO 49 delegátů, záležitost bude
řešena prováděcím předpisem.
§ 30 – schváleno bez připomínek.
§ 31 – návrh v Odst. 2 vypustit „předsedu“, nechat členy, dále v Odst. 6 – změna slova „volit“ za
„navrhuje“ - hlasování: PRO 47 delegátů.
§ 32 – kratší diskuse, ÚOK je nejvyšším odborným výkonným orgánem. Hlasováno k původnímu
návrhu – hlasování: PRO 56 delegátů.
■ Mandátová komise informovala, že přítomno je 58 delegátů, pro schválení je potřeba 30 hlasů.
Článek V. Hospodaření
§ 33 – schváleno bez připomínek.
Článek VI. Přechodná a závěrečná ustanovení
Platnost od 1. 1. 2017 – hlasování: PRO 51 delegát.
(Poznámka - schválené stanovy nejsou přílohou zápisu z MVH, pro pochopení textu zápisu je nezbytné
mít k dispozici tento schválený základní svazový dokument.)

Ad 8) Zpráva mandátové komise
Mandátová komise informovala, že je přítomno 57 delegátů s hlasem rozhodujícím, k přijetí návrhu
je potřeba 29 hlasů.

Ad 9) Hlasování o konečném návrhu Stanov ČSCH
Následovalo další hlasování o upraveném konečném návrhu stanov. Kdo je pro přijetí upraveného
návrhu stanov – hlasování: PRO 52 delegáti. Kdo souhlasí, aby rok 2018 byl vyhlášený za rok volební
do všech organizačních struktury svazu – hlasování: PRO 54 delegáti.
Str. 5

Ad 10) Seznámení s volebním řádem (platným z minulých voleb)
Josef Vilhelm seznámil přítomné s Volebním řádem MVH – musí být stejný jako pro předešlé
volby. Konstatoval, že do volených orgánů může být dle nového občanského zákoníku kooptován i
člen, který se voleb neúčastnil. Kdo souhlasí s předloženým volebním řádem – hlasování: PRO 51
delegát.

Ad 11) Představení kandidátů
Kandidáti do ÚV: Slavomír Brožek (preferuje jednotný svaz, podporuje i malé odbornosti, pestrost
odborností je předností našeho svazu), Josef Buršík (vyzdvihl práci s mladými chovateli).
Kandidáti do ÚKK: RSDr. Jaroslav Hron (zdůraznil nadhled při kontrole a nepersonifikování
záležitostí), Ing. Jaroslav Tomášek (zdůraznil pomoc ÚV).

Ad 12) Diskuse ke kandidátům do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH
Žádný z delegátů neměl ke kandidátům dotaz.

Ad 13) Dovolby do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH
Následovaly dovolby. Než byly sečteny hlasy, Ing. Miroslav Kroft představil Ing. Davida Rameše,
nového generálního sekretáře ČSCH. Informoval o nové ekonomce – účetní Ing. Zdeně Dvořákové.
Konstatoval, že bývalému generálnímu sekretáři ČSCH byla nabídnuta spolupráce, neprojevil o ni však
zájem. Referoval o žalobě Milana Kotyzy, Milana Kudra a Jaroslava Bayera na neplatnost usnesení
minulé Valné hromady ČSCH.

Ad 14) Přestávka na oběd (může být přesunuta dle potřeby)
Oběd byl podáván v rámci bodu č. 7.

Ad 15) Vyhlášení výsledků voleb
Volební komise vyhlásila výsledky voleb. Slavomír Brožek – 41 hlas, zvolen. Josef Buršík - 36
hlasů, zvolen. RSDr. Jaroslav Hron – 36 hlasů, zvolen. Ing. Jaroslav Tomášek – 42 hlasy, zvolen.
Všichni kandidáti uspěli v prvním kole voleb.

Ad 16) Návrh na usnesení
Mandátová komise informovala, že je přítomen 51 delegát, nadpoloviční většina je 26. Nejprve
vystoupil Ing. Václav Krůta a požádal o potvrzení pracovní komise pro zpracování návrhu prováděcích
předpisů ke stanovám. Ing. Miroslav Kroft namísto sebe navrhl do komise Ing. Vladimíra Hulmana.
Vladimír Kopřiva dále navrhl, aby ÚV na jednání řádné Valné hromady ČSCH připravil návrh odměny
pro Komisi pro přípravu návrhu Stanov ČSCH.
Následovala sumarizace bodů usnesení, k některým bodům bylo krátce diskutováno.

Usnesení mimořádné Valné hromady ČSCH
mimořádná Valná hromada Českého svazu chovatelů
(dále jen MVH)
konaná dne 28. 5. 2016
ve společenské místnosti DP Praha – Vozovna Kobylisy
A) Schvaluje:
1. Upravený program MVH.
2. Mandátovou komisi ve složení: Lubomír Kesner, Antonín Stehlík, Miloslav Hertl, Josef
Šolc st. a Miroslav Heller.
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3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Krůta, Jindřich Šíp ml., Vladimír Eisenreich,
Vladimír Kopřiva a Mgr. Vlastimil Jura.
4. Volební komisi ve složení: Josef Vilhelm, Václav Eliáš, DiS., Jiří Ambrož, Antonín Drbal a
Ing. Josef Jambura.
5. Zapisovatele MVH Ing. Elišku Stejskalovou.
6. Ověřovatele zápisu Lubomíra Kesnera, Milana Uhra a Antonína Mouku.
7. Jednací řád MVH a Volební řád MVH.
8. Prodej nemovitosti Praha-Sedlec za nabídnutou cenu 13 miliónů Kč s přílohou specifikace
podmínek prodeje (Příloha č. 1). V případě odstoupení uvedeného zájemce od této kupní
smlouvy pověřuje MVH členy ÚV ČSCH k jednání s dalšími zájemci dle nabídkové ceny.
9. Stanovy ČSCH s účinností od 1. ledna 2017.
10. Slavomíra Brožka a Josefa Buršíka za členy ÚV ČSCH.
11. RSDr. Jaroslava Hrona a Ing. Jaroslava Tomáška za členy ÚKK ČSCH.
12. Pracovní Komisi pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH ve složení: MVDr.
Miloslav Martinec, Ph.D., JUDr. Michal Danišovič, Ing. Vladimír Hulman, Ing. Václav
Krůta, Ivan Pavel, Slavibor Petržílka a Pavel Wieder.
13. Schvaluje vypracování návrhu odměny pro členy Komise pro přípravu návrhu Stanov
ČSCH - dle návrhu ÚV ČSCH.
B) Bere na vědomí:
1. Kandidáty do ÚV ČSCH Slavomíra Brožka a Josefa Buršíka.
2. Kandidáty do ÚKK ČSCH RSDr. Jaroslava Hrona a Ing. Jaroslava Tomáška.
3. Představení generálního sekretáře ČSCH Ing. Davida Rameše a seznámení s Ing. Zdenou
Dvořákovou přijatou na pracovní pozici ekonom – účetní.
4. Informaci o podání žaloby Milana Kotyzy, Milana Kudra a Jaroslava Bayera na neplatnost
odvolání bývalého předsedy ÚV ČSCH.
C) Ukládá ÚV ČSCH:
1. ÚV ČSCH vyhlásit rok 2018 rokem volebním do všech orgánů a organizačních struktur
ČSCH.
2. Zvolené pracovní komisi – dle bodu A odst. 12 – vypracovat návrh prováděcích směrnic a
předpisů ke schválení Valné hromadě ČSCH.
Hlasování bylo přítomno 51 delegátů: PRO 46, PROTI 1, ZDRŽEL SE 4.

Ad 17) Závěr
Jednání zakončil ve 20.15 hodin Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV. Poděkoval přítomným
delegátům za konstruktivní jednání a popřál všem úspěšný chovatelský rok 2016.

Ing. Miroslav KROFT, v. r.
předseda ÚV ČSCH

■
■
■
■
■
■

Ing. David RAMEŠ, v. r.
generální sekretář ČSCH

Zapsala – Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu – Lubomír Kesner, Antonín Mouka, Milan Uher
K ověření předáno dne 10. 6. 2016
Ověřování zápisu ukončeno dne 27. 6. 2016
Dne 1. 7. 2016 upraven dle kontrolního poslechu úvod bodu č. 16.
Celý zápis bude zveřejněný na webu ČSCH, v časopise Chovatel pouze usnesení. Zápis bude rozeslán ÚV ČSCH
a OO ČSCH.
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PŘÍLOHA č. 1 k zápisu z mimořádné Valné hromady ČSCH
konané dne 28. 5. 2016 v Praze

a) MVH schvaluje nabídku na prodej nemovitých věcí uvedených v bodu b) tohoto
usnesení za kupní cenu 13.000.000,- Kč, včetně odměny zprostředkovatele Top One
reality, s.r.o. se sídlem Lidická 2240, 252 63 Roztoky u Prahy, IČ: 247 52 142 a včetně
daně z nabytí nemovitých věcí, předloženou společností Česká interiérová společnost
a.s. IČ: 270 87 352 Sídlo: Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8901.
b) MVH uděluje souhlas k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí zapsaných u
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, katastrální
území Sedlec, na listu vlastnictví: č. 491, a to jmenovitě k:







Pozemku par. č. 88 o výměře 604 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba pro výrobu a skladování - budova bez čísla popisného nebo
evidenčního;
Pozemku par. č. 89 o výměře 1040 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba - budova s číslem popisným 1 - objekt občanské vybavenosti;
Pozemku par. č. 90 o výměře 955 m2 - ostatní plocha;
Pozemek par. č. 91/1 o výměře 1570 m2 – zahrada;
Pozemek par. č. 91/3 o výměře 39 m2 – zahrada;
Pozemek par. č. 92 o výměře 239 m2 – zahrada,

kterou dojde k převodu vlastnického práva k uvedeným nemovitým věcem za kupní
cenu 13.000.000,- Kč včetně odměny zprostředkovatele Top One reality, s.r.o. se sídlem
Lidická 2240, 252 63 Roztoky u Prahy, IČ: 247 52 142 a včetně daně z nabytí
nemovitých věcí, z ČSCH na společnost Česká interiérová společnost a.s., IČ: 270
87 352 se sídlem: Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8901, případně na
společnost, která je s uvedenou společností kapitálově nebo osobně spojena.
c) MVH pověřuje Ústřední výbor ČSCH k odsouhlasení kupní smlouvy na nemovité věci
uvedené v bodu b) tohoto usnesení a související úschovní smlouvy, a současně jejich
podpisem pověřuje předsedu a místopředsedu Ústředního výboru ČSCH.
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