Vážené delegátky, vážení delegáti, milí přátelé, hosté.

Od valné hromady, konané dne 5. 12. 2015, pracuje ústřední výbor v novém složení –
z původních členů př. Ing. Kroft, Vilhelm, nově byli zvoleni př. Ing. Krůta, Kesner a kooptováni
př. Brožek a Buršík. ÚV se na svých jednáních sešel celkem 11x (5. 12. 2015 – první a druhé
zasedání, 12.1., 9.2., 16.3., 13.4., 12.5., 8.6., 13.7., 14.9. a 19. 10. 2016. (Termín listopadového
jednání v době psaní této zprávy ještě není znám.) Jsou tedy, vyjma prázdninového období,
svolávány pravidelně jednou měsíčně, dvakrát byla zasedání rozšířena o zástupce ÚOK.
Program jednotlivých zasedání a usnesení z nich je pravidelně zveřejňován v zákonem
stanovené lhůtě na webových stránkách ČSCH.
Vývoj Sekretariátu ÚV ČSCH za období od řádné VH, konané 5. 12. 2015. K 5. 12. 2015 byl
funkcí generálního sekretáře ÚV ČSCH pověřen př. Kabát, jenž svůj pracovní poměr ke svazu
navrhl ukončit k 15. 2. 2016, po uskutečněném výběrovém řízení na GS, které vyhlásil minulý
ÚV, a do kterého se př. Kabát nepřihlásil. Návrh na ukončení pracovního poměru předseda i
místopředseda ÚV přijali a pracovní poměr př. Kabáta tedy skončil k 15. 2. 2016. Do funkce
GS byl jmenován př. Rameš, jediný účastník VŘ na GS, jako reakce na vzniklou situaci
s ukončením PP př. Kabáta, a to i přes skutečnost, že závěr VŘ byl funkci GS zatím
neobsazovat. Další změna byla v pracovní pozici tajemnice Komise pro práci s mládeží ÚV
ČSCH, kožešinových zvířat, okrasného ptactva, morčat a jiných drobných hlodavců, tedy na
uvolněné místo vzniklé odchodem paní Ing. Hořejšové, která z důvodu rizika v těhotenství
nastoupila pracovní neschopnost, a následně její PP skončil uplynutím doby určité. Na její místo
byla na základě VŘ přijata paní Tereza Čulíková s nástupem od 16. 5. 2016. K 1. 6. 2016 byla
na nově vzniklou pozici, na základě výběrového řízení, přijata paní Ing. Zdena Dvořáková,
která zastává funkci účetní-ekonom. Zároveň byla vypovězena smlouva o poskytování účetních
služeb firmě Nomita s r.o., jejíž poskytované služby skončily k 30. 6. 2016 a firma ještě dva
měsíce prováděla doúčtování dokladů vztahujících se k období do 30. 6. 2016 a předávala
doklady na svaz. Vedení účetnictví je tedy od 1. 6. 2016 součástí sekretariátu ÚV a jsou
průběžně napravovány škody, které systém s účetní firmou, byť snad většinou nevědomky na
straně účetní firmy, způsobil. O tom ale v jiné části zprávy. ÚV rovněž rozhodl o dočasném
posílení sekretariátu ÚV k hladkému zabezpečení průběhu zápisů do spolkového rejstříku. Na
dobu určitou tak byla přijata na částečný úvazek paní Lucie Berná.
ÚV se v letošním roce intenzivně zabýval tím, že rok 2016 je posledním rokem tříletého
přechodného období, kdy musí být aktualizovány informace zapsané ve veřejném rejstříku
právnických osob, v případě hlavního i pobočných spolků v organizační struktuře ČSCH, ve
spolkovém rejstříku. Sekretariát UV od jara 2016 podnikal intenzivní informační kampaně vůči
nižším organizačním složkám, ohledně potřeb provedení těchto zápisů. Potýkal se nicméně
přitom s řadou komplikací ze strany soudu, kdy některé metodické pokyny byly tímto soudem
průběžně velmi často měněny i v závislosti na změnách soudních úředníků a takto musel měnit
své „metodiky“ i sekretariát. Alespoň částečně pozitivní informace této značné administrativní
legislativní zátěže je fakt, že v průběhu roku 2016 byly, na popud ČSCH i ostatních spolků,
zákonem zrušeny (resp. vyjmuty) veškeré soudní poplatky, které byly pro případy plateb od
jakýchkoli spolků dočasně zrušeny. Změny ve spolkovém rejstříku tak nejsou zpoplatněny jak
do konce přechodného období (tj. do 31. 12. 2016), tak i po něm.
Nelze ale na tomto místě opomenout i další legislativní nařízení, díky kterým se spolkový život
spíše komplikuje, než ulehčuje a kterými se ÚV také zabýval. Je tím mimo jiné novela zákona

o účetnictví, platná od 1. 1. 2016, zákon o dani z příjmů aj. ÚV a jeho sekretariát sice nemůže
tuto legislativu nijak změnit, ale snaží se alespoň o maximální informovanost vůči členské
základně, která je vedena zejména podáváním aktuálních informací o daňových přiznáních,
zveřejňování účetních závěrek a jejich zveřejňováním na webu ČSCH, rozesíláním
informačních mailů na OO, KS atd. či uveřejňováním aktualit v části Věstník časopisu
Chovatel.
Dne 28. 5. 2016 se uskutečnila mimořádná VH, jejímž účelem bylo zejména projednání a
schválení navržené nové podoby Stanov ČSCH, které by jednak reflektovaly aktuální podobu
nového občanského zákoníku a dále by pak upravily některá názvosloví. Na přípravě stanov se
podíleli i dva členové současného ÚV. Na VH proběhly i doplňkové volby do ÚV a ÚKK,
v případě ÚV byli zvoleni do té doby kooptovaní členové př. Buršík a Brožek, do ÚKK byli
zvoleni př. Hron (kooptovaný člen) a Ing. Tomášek (nový člen). V neposlední řadě byl touto
MVH schválen prodej nemovitosti v Praze-Sedleci, jejíž prodej uložily ÚV připravit minulé
VH. Na následujícím zasedání ÚV byla k doplnění počtu členů ÚV na sedm kooptována př.
Dagmar Kičurová.
Prodej nemovitosti v Praze-Sedleci byl úspěšně realizován v červenci letošního roku, finanční
prostředky byly připsány na účet ČSCH a ÚV rozhodl, že 50% získané částky by mělo být
v průběhu tří let investováno do oprav dalších nemovitostí s cílem zlepšení jejich stavu a získání
výhodnějších výnosů z nich. Opravy by měly být realizované na základě plánu investic a oprav.
V červenci proběhla VH společnosti Zverimex s.r.o., která uskutečnila změny ve vedení
společnosti, kdy byl z pozice jednatele společnosti odvolán př. Martin Kabát, 19. 7. 2016 byl
do pozice jednatele společnosti jmenován Ing. David Rameš.
V srpnu proběhlo celostátní kolo Olympiády mladých chovatelů v Rumburku, jehož uspořádání
bylo ve velkém ohrožení díky liknavému přístupu minulého vedení ÚV ČSCH, kdy současný
ÚV i Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH měly k řešení velmi složitou situaci, jak akci
zabezpečit po odstoupení od pořadatelství všech uchazečů. Vzniklou situaci se podařilo vyřešit
díky př. Jurovi a tak CK OMCH zdárně proběhlo v okrese Rumburk, ať už jeho hodnocení
vzápětí po skončení akce bylo v některých případech velmi emotivní.
Dne 2. - 4. 9. 2016 se konala Celostátní výstava mladých králíků, mladé drůbeže a výletků
holubů v Olomouci na Výstavišti Flora Olomouc, pořadatelem byla výstava nazvána jako
Celostátní výstava mláďat. Výstava proběhla v mimořádně, pro zvířata i návštěvníky,
příjemném prostředí výstavních hal za mimořádně precizní organizace prodeje zvířat ze strany
svazu, ochrany zvířat ze strany pořadatele a mimořádného nasazení garantů z řad místních
chovatelů, za což jim patří naše velké díky. Z toho, co se k nám vrátilo, bylo chváleno pěkné
prostředí a mikroklima v hale. Trochu nešťastné uspořádání měla drůbež a holubi se
prezentovali zatím jen velmi okrajově. Bližší a podrobnější hodnocení expozic přísluší vedením
ústředních odborností, tak to nechám na nich. Další CVM by se měla konat v Lysé nad Labem,
což pro rok 2017 navrhuje UOK chovatelů králíků.
Nyní je před námi CV. V roce 2016 se uskuteční 18. – 20. 11. 2016 na výstavišti v Lysé nad
Labem. Kde budou probíhat CV v příštích letech, rozhodne ÚV do konce roku. Rozhodování o
jejím pořadateli na další tři léta probíhá v podstatě od počátku roku. Bylo obesláno sedm
relevantních výstavišť v ČR, ohledně jejich zájmu k uspořádání CV ve vlastní režii. Zájem
projevila čtyři výstaviště, která byla dotázána na další doplňující údaje. Všechna výstaviště byla
navštívena členy ÚV či komise jmenované ÚV pro jednání s vybranými výstavišti. Na tomto

místě je nutné podotknout, že výběr pořadatele nebyl ničím jednoduchým. Každý z uchazečů
nabízí něco, proč by se CV měla konat právě tam. Rozhodnutí se může proto zdát jako velmi
prosté a jednoduché, nicméně do ekonomických ukazatelů nám zasahují i ambice, řekněme,
polické, které nelze jen tak odbýt a konstatovat, že je důležitá ekonomika, přestože je to pravda.
To je také jeden z hlavních důvodů, proč není vhodná doba na to, aby svaz pořádal vrcholné
výstavy ve vlastní režii za stávajících definovaných podmínek na prostředí celostátních výstav.
V souvislosti s personálními změnami ve vedení svazu i sekretariátu byly zjištěny některé
závažné skutečnosti v HOSPODAŘENÍ svazu pod vedením př. M. Kotyzy, předsedy ÚV
ČSCH, a př. M. Kabáta, GS ÚV ČSCH, které na tomto místě musím prezentovat.
V rámci zabezpečování agendy související zejména se správnou nemovitostí v majetku ČSCH
došlo k některým zjištěním, které nelze kvalifikovat jinak, než jako chybné hospodaření se
svěřeným majetkem. Nejzávažnějším pochybením je jistě nevystavování některých faktur na
úhradu nájemného v případech, kdy nájemníci hradí platby na základě právě takovéto fakturace
(viz vzájemný smluvní vztah). Dále se jedná o dlouhodobě neprováděné vyúčtování plateb za
dodané energie, kdy někteří nájemníci hradí příliš nízké zálohy a není jim prováděno
vyúčtování a vyměřování nedoplatků. ČSCH tak již, v některých případech, několik let dotuje
nájemce a jeho spotřebu energií. V neposlední řadě bylo zjištěno nefakturování prodeje
časopisu Chovatel na stáncích, realizovaný prostřednictvím společností PNS. Tento stav trval
od března 2015 (převzetí účetní firmou).
Jednotlivá zjištění podrobně:
„Kralovice“
Nebylo fakturováno nájemné dle smlouvy a přefakturováváno pojištění nemovitosti dle
smlouvy:
Nájemné roky 2014 a 2015, 13 830,70 a 13 872,19 Kč, pojištění léta 2013-5 po 3 275 Kč.
Celkový dluh (bez započtení roku 2016) je 40 802,89 Kč.
„Střelice“
Na základě uzavřené smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na objektu ve vlastnictví
ČSCH ve Střelicích pronajímatel vystavuje fakturu nájemci (T-Mobile ČR) na smluvně
dohodnutou částku, a to čtvrtletně. Částka podléhá valorizaci na základě zveřejněné roční míry
inflace za předchozí rok dle ČSÚ.
Nebylo fakturováno nájemné, nebylo prováděno vyúčtování, resp. přeúčtování, dodané
elektrické energie. Nebyla uplatňována valorizace. Nájemné činí za roky 2014 a 2015, tj.
53 704,04 a 54 004,72 Kč a energie za roky 2011-2016 částku 279 143 Kč.
Celkový dluh (bez započtení části roku 2016, kdy byl zjištěn nedoplatek), činí 386 851,76 Kč.
„Roudnice nad Labem“
Nebylo prováděno vyúčtování dodávek vody a odvodu splaškových vod (min. od roku 2014).
Zálohy byly nájemníkovi nastaveny ve výši 200 Kč měsíčně, což se projevuje už ve druhém

vyúčtování dodavatele vody jako podhodnocené, neboť ten ČSCH v současnosti předepsal
zálohy 860 Kč měsíčně. Vyúčtování za roky 2014 a 2015 bylo zasláno nájemníkovi v červenci
2016, ten úhradu prozatím odmítá. Nájemníkům zároveň nebyla dlouhodobě uplatňována
inflační doložka na valorizaci nájemného.
Celkový dluh činí 9 406 Kč.
„Brno Lidická“
Nájemníci (MEBR s.r.o., Lukáš Svoboda) nehradí nájemné za pomoci platebních symbolů, na
základě kterých by bylo možné platby identifikovat (v nájemní smlouvě ovšem platební
symboly uvedeny). Platby jednoho z nájemníků tak nebyly doposud dohledány, u dalšího
muselo být nejprve stanoveno saldo k 31. 12. 2014 za pomoci paní Machytkové, neboť hradí
nesystematicky a v nestejné výši (např. 18 tis, 30, 50, ale i 100 nebo 120 tis. Kč najednou).
Saldo MEBR činí 137 438,74 Kč, Svoboda 21 600 Kč. Nájemníkům zároveň nebyla
dlouhodobě uplatňována inflační doložka na valorizaci nájemného.
Celkový dluh k 31. 7. 2016 činí 159 038,74 Kč (před vyúčtováním energií).
„Chovatel“
Vytištěná čísla časopisu Chovatel, které jsou určena pro volný prodej (cca 1 600 ks) převezme
distributor (PNS) a tomu má být vystavena zálohová faktura na tento celkový objem. Po
vystavení remitendní faktury distributorem má ČSCH vystavit dobropisovou fakturu na
neprodaná čísla časopisu a distributor tak uhradí jen ty výtisky, které skutečně prodal. Od
března roku 2015 nebyla PNS vystavena jediná relevantní dobropisová faktura, a tak ani PNS
neuhradil od tohoto data žádnou částku za prodej časopisu Chovatel ČSCH.
Celkový dluh činí 408 287,88 Kč.
Shrnutí:
Vinou nedůsledného hospodaření se svěřeným majetkem, ale i díky patrně nesystémovému
řízení Sekretariátu ÚV ČSCH, včetně redakce časopisu Chovatel, a naprostým selháním
kontrolních mechanizmů, jsou postupně narovnávány nájemní vztahy, ale i vztahy řekněme
„dodavatelsko-odběratelské“. V současnosti byly tyto „nápravy“ vyčísleny průběžnou, a jistě
fatální, částkou 1 004 387,27 Kč. Jen díky nadstandardní solidnosti smluvních partnerů
(dlužníků) dochází k postupným úhradám většiny pohledávek, byť v případě velmi starých
pohledávek je nutné uzavírat dohody o narovnání za nutného schválení ÚV ČSCH.
Průběžně se nájemníkům uplatňuje i smluvní inflační doložka, jejíž aplikace nebyla provedena
opět v různě dlouhá období.
Závěrem je zapotřebí upozornit, že některé dodatečné faktury – fakturace, a jejich úhrada,
mohou mít vliv na podané daňové přiznání. V případě opravy FÚ vystaví penále za předmětnou
nepřiznanou daň, samozřejmě včetně její úhrady.
Př. Kabáta i Kotyzu jsem požádal o vyjádření, cituji:

…zasílám Vám nedostatky z doby vašeho působení ve vrcholných funkcích ČSCH a dávám
Vám tímto možnost vyjádření se ke zjištěným nedostatkům. Vaše případné vyjádření
očekávám do 30. 9. 2016, abych ho mohl zapracovat do zprávy ÚV pro VH. Později zaslané
vyjádření o zprávy již nezapracuji. Děkuji za pochopení. Dále bych od Vás chtěl vyjádření
k tomu:
- kdy proběhla v roce 2014 inventura majetku, kdo stanovil inventarizační komisi a kde jsou
uloženy sestavy majetku a inventurní protokol za daný rok;
- kdy proběhla v roce 2015 inventura majetku, kdo stanovil inventarizační komisi a kde jsou
uloženy sestavy majetku a inventurní protokol za daný rok;
- kde je počítač - notebook/tablet pořízený 14. 9. 2014 pro předsedu ÚV (mimochodem se
konkrétně mně předseda chlubil na jednom zasedání ÚV, že mu jej pořídil svaz a za
zvýhodněnou cenu), viz. přiložená faktura.
Dostal jsem odpověď jen od př. Kotyzy a to následující (cituji):
Dobrý den Mirku,
k nedostatkům v hospodaření musím uvést, že při druhém jednání ÚV ČSCH dne 13. 6. 2013
došlo k rozdělení gescí jednotlivým členům ÚV. Sám jste si navrhl gescí ekonomickou, kterou
jste měl i v předchozím ÚV. Usnesení 6/2/5/2013. Do 10. 3. 2015 jste byl statutárním zástupcem
a zároveň místopředsedou ÚV. Na Váš návrh nebyla ekonomická komise jmenována, s tím, že
není potřeba.
Zvláštní, že žádná KRK neupozorňovala na Vámi popisované problémy.
Inventarizační komise spadá přímo do kompetence GS a jsou jím jmenováni zaměstnanci
sekretariátu. Inventarizace byla prováděna jednou za rok. Členy byli Marušák, Vilhelm a
předseda Kabát.
K počítači jsem stanovisko třikrát podal stávajícímu GS. Jednou ústně, dvakrát emailem. Na
zaslaný e-mail ze strany GS nabyla reakce.
18. 9. 2016
Milan Kotyza

K tomuto mohu jen uvést, že ekonomická komise je pracovní komisí bez jakýchkoliv
rozhodovacích pravomocí a v minulosti naprosto přehlížená i v jejích doporučeních pro ÚV,
z toho pohledu je taková komise drahý luxus.
Ekonomická ani žádná jiná komise nemůže suplovat organizační a kontrolní činnosti předsedy
ÚV a ani GS, kteří v těchto konkrétních případech totálně selhali.
Povinností statutárního zástupce je podpis inventurního protokolu, za uvedená období jsme nic
takového na svazu založeného nenašli.

Vážení přátelé,

správa majetku svazu pod vedením předsedy ÚV př. Kotyzy a generálního sekretáře př. Kabáta
neodpovídá péči dobrého hospodáře, možná je i za hranicí trestněprávní odpovědnosti a
naplňuje skutkovou podstatu trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku, v
případě počítače možná i skutkovou podstatu trestného činu zpronevěry, ale to posoudí někdo
jiný - kompetentní.

Vážení delegáti, milí přátelé, jako poslední informaci bych vám chtěl oznámit výši nákladů na
služby AK Kučera, které v letošním roce činí cca 136 000 Kč, což se, domnívám, je
pozoruhodný výsledek plně v souladu s usnesením VH i ÚV ČSCH.

Děkuji za pozornost.

