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ZÁPIS
z XXV. valné hromady Českého svazu chovatelů
konané dne 26. listopadu 2016
v Základní škole Burešova v Praze 8 - Kobylisích
Český svaz chovatelů (dále v běžném textu ČSCH, popřípadě jen svaz)
Účastníci jednání:
■ OO ČSCH Benešov (Štěpán Hájek), Beroun (Dana Caithamlová), Blansko (Ing. Jiří Bareš), Brno (Milan Uher,
Rostislav Valeš), Břeclav (Václav Rohrer ml.), České Budějovice (František Koubek), Domažlice (Vladimír
Eisenreich), Frýdek-Místek (Eva Paličková), Havlíčkův Brod (Ing. Jan Bouma, CSc.), Hodonín (Jiří Rovenský
st.), Hradec Králové (Ing. Vladimír Bradna), Chomutov (Josef Ješetický), Chrudim (Ing. Jan Richter), Jeseník
(Jaroslav Machala), Jihlava (Miloslav Vokřínek), Jindřichův Hradec (Vladimír Kopřiva), Karviná (Ing. Miroslav
Pawlas), Kladno (Ing. Jaroslav Boukal), Kolín (František Pilař), Kroměříž (Josef Derka), Kutná Hora (Jana
Nováčková), Litoměřice (Antonín Kubovec), Louny (Slavibor Petržílka), Mladá Boleslav (Miroslav Heller),
Náchod (Zdeněk Macháně), Nový Jičín (Dagmar Kičurová), Nymburk (Oldřich Vízek), Olomouc (Drahomír
Konečný), Opava (Marek Vajda, Karel Věntus), Pardubice (František Svatoň), Pelhřimov (František Hladký),
Písek (František Přibyl), Plzeň (Václav Eliáš, DiS.), Plzeň-sever (Ing. Vladimír Tuzar), Praha (Lenka PolákováKadeřábková), Praha-východ (Miroslav Tesařík st.), Praha-západ (Ing. Luboš Valehrach), Prachatice (Ing.
František Cepák), Rakovník (Jiří Kinkal), Rokycany (Lubomír Kesner), Sokolov (Antonín Drbal), Strakonice
(Jaroslav Holub), Svitavy (Ing. Jaroslav Zavoral), Šumperk (Ing. Vlastimil Nachtigal), Tábor (Jana Benešová),
Teplice (Antonín Mouka), Trutnov (Miloslav Hertl), Ústí nad Orlicí (Ing. František Kudláček), Vyškov (Jiří
Soukup), Znojmo (Ing. Radek Novotný), Žďár nad Sázavou (Miloslav Bratršovský)
Odbornosti s hlasem rozhodujícím:
■ odbornost chovatelů zpěvných kanárů (Josef Tichý), morčat a jiných drobných hlodavců (Ing. Jiří
Dobiášovský), koček (Mgr. Zuzana Maršíčková, Mgr. Rudolf Maťha)
Účast – 66,27 %, jednání bylo usnášeníschopné.
Odbornosti s hlasem poradním:
■ odbornost chovatelů králíků (Dana Caithamlová)
Hosté:
■ Krajské sdružení ČSCH Jihomoravského kraje (Milan Uher), Karlovarského kraje (Ing. Miroslav Kroft),
Královéhradeckého kraje (Josef Šolc st.), 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, Jana Nováčková)
■ ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Slavomír Brožek, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová, Ing. Václav Krůta,
Josef Vilhelm
■ ÚKK ČSCH: Václav Uličný
■ Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš, Lucie Berná, Tereza Čulíková, Ing. Zdenka
Dvořáková, Marie Honetschlägerová, Tomáš Marušák, Kateřina Popelková, Ing. Eliška Stejskalová
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 Valnou hromadu ČSCH
/dále jen VH/: 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.)
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PROGRAM:
1. Zahájení – volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
2. Schválení programu a jednacího řádu VH ČSCH
3. Kontrola plnění usnesení XXIV. VH ČSCH
4. Zpráva o činnosti ÚV ČSCH za období uplynulé od XXIV. VH ČSCH
5. Zpráva o hospodaření ČSCH za rok 2015
6. Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 2015
7. Přestávka - oběd
8. Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2017
9. Informace o kooptaci členky ÚV ČSCH a člena ÚKK ČSCH
10. Zpráva Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH – návrh jednacího
řádu
11. Diskuse
12. Zpráva mandátové a návrhové komise
13. Přijetí usnesení
14. Závěr

Ad 1) Zahájení – volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
VH svolal pozvánkou rozeslanou e-mailem ÚV ČSCH (dále jen ÚV). Jednání začalo v 10.15 hodin,
zahájil ho Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV. Řízení VH se ujal Slavomír Brožek, člen ÚV.
Do mandátové komise byli navrženi (po předešlém projednání s navrhovanými): Lubomír Kesner –
za ÚV, Miloslav Hertl, Ing. Miroslav Pawlas, Ing. Radek Novotný a Ing. Vlastimil Nachtigal. Kdo
souhlasí s volbou mandátové komise? - hlasování: PRO – vizuálně většina. Do návrhové komise byli
navrženi (po předešlém projednání s navrhovanými): Ing. Václav Krůta – za ÚV, Vladimír Kopřiva,
Oldřich Vízek, Ing. Vladimír Tuzar, Jaroslav Holub. Kdo souhlasí s volbou návrhové komise? –
hlasování: PRO - vizuálně většina. Slavomír Brožek požádal členy komise, aby se sešli za účelem volby
svého předsedy. (Předsedou mandátové komise se stal Lubomír Kesner, předsedou návrhové komise
Ing. Václav Krůta.) Práce pomocných skrutátorů se ujali zaměstnanci sekretariátu.
Slavomír Brožek informoval, že pozváno bylo 86 delegátů, přítomno je 56 delegátů. (Počet byl
upřesněn po dotazu z pléna. Oproti dřívějším VH – ponížení o jednoho delegáta nastalo u Oblastní
organizace ČSCH Plzeň a odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců.) Jako zapisovatelka
byla navržena Ing. Eliška Stejskalová. Kdo souhlasí, aby zápis z VH zpracovala Ing. Eliška Stejskalová?
– hlasování: PRO 52 delegáti. Po příchodu dalšího delegáta stoupl počet přítomných na 57 delegátů.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Lubomír Kesner, Jana Benešová a Václav Eliáš, DiS. Kdo
souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu? – hlasování: PRO 52 delegáti.

Ad 2) Seznámení s návrhem programu a jednacím řádem a jejich schválení
Slavomír Brožek vznesl dotaz, kdo souhlasí s tím, aby jednání VH postupovalo dle rozeslaného
programu – hlasování: PRO 57 delegátů. Kdo je pro, aby se VH řídila rozeslaným jednacím řádem?
Vladimír Kopřiva informoval, že nesouhlasí s bodem č. 10 jednacího řádu a navrhuje, aby v budoucnu
byl tento bod vypuštěn (připomínka byla přesunuta k řešení v rámci bodu č. 10) - hlasování: PRO 56
delegátů.

Ad 3) Kontrola usnesení plnění XXIV. valné hromady ČSCH
Ing. David Rameš, generální sekretář ÚV, informoval o plnění jednotlivých ukládacích bodů
usnesení předešlé řádné VH:
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Vyhlásit doplňkové volby do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH na mimořádnou VH ČSCH.
(SPLNĚNO).
Omezit využívání služeb advokátní kanceláře Mgr. Kučery a nechat dokončit pouze zahájené
zastupování v soudních sporech. (SPLNĚNO. Zastupování pokračuje pouze ve třech soudních
sporech. První je spor s Labskou investiční, a.s., druhý o pozemek pod budovou sekretariátu a
třetí o ochrannou známku Zverimex.)
Projednat zprávu ÚKK ČSCH a přijmout odpovídající opatření a při revizích nájemních smluv
zvát k projednávání nájemce. (PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO. Nové smlouvy jsou uzavírány po
projednání s ÚV.)
Vypracovat směrnice upravující oblast účtování v ČSCH do 31. 3. 2016. (V ŘEŠENÍ. Vzhledem
k ukončení smlouvy s účetní firmou Nomita, s.r.o. a přijetí nové ekonomky – účetní směrnice
bude vypracována do 30. 6. 2017.)
Vyhlásit výběrové řízení na přijetí ekonoma do pracovního poměru. (SPLNĚNO.)
Hospodářsky výsledek roku 2014 proúčtovat proti základnímu jmění. (SPLNĚNO.)
Výsledek hospodaření za rok 2013 proúčtovat proti základnímu jmění. (SPLNĚNO.)
Připravit návrh a realizaci na prodej nemovitosti v Praze-Sedleci na mimořádnou VH ČSCH.
(SPLNĚNO.)
Rozeslat plán investic a technického zhodnocení budov na rok 2016 na OO ČSCH do 31. 1.
2016. (SPLNĚNO.)

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚV ČSCH za období uplynulé od XXIV. valné hromady ČSCH
Zprávu přednesl Ing. Miroslav Kroft (Příloha zápisu č. 1). Nad rámec zprávy se zmínil o náročné
přípravě Stanov ČSCH. Navrhl, aby MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., předseda komise, která návrh
Stanov ČSCH připravovala, obdržel paušální odměnu 8.000,- Kč. Další členové komise pak každý
paušální odměnu 4.000,- Kč. Dále konstatoval, že členové komise byli na letošní mimořádné VH
zvoleni do následné pracovní Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH.
Poté přečetl dopis od MVDr. Miloslava Martince, Ph.D., v němž vysvětloval důvod svojí rezignace
v této komisi. Z dalšího dopisu JUDr. Michala Danišoviče, adresovaného Ing. Vladimíru Hulmanovi,
byla zřejmá i rezignace JUDr. Michala Danišoviče. Ing. Miroslav Kroft následně VH navrhnul, aby do
komise byli zvoleni: Vladimír Kopřiva a JUDr. Mikuláš Papoušek. S oběma byla tato záležitost
prokonzultována.

Ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2015
Ing. David Rameš zrekapituloval výsledky hospodaření za rok 2015 – dle podkladů, které delegáti
dostali současně s pozvánkou na VH. Hospodářský výsledek za rok 2015 činí 634.010,- Kč.

Ad 6) Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 2015
Zpráva byla rozeslána současně s pozvánkou na VH, nebyla již čtena (Příloha zápisu č. 2). Václav
Uličný, předseda ÚKK ČSCH (dále jen ÚKK) přednesl dodatkovou zprávu (Příloha zápisu č. 3).

Ad 7) Přestávka - oběd
Slavomír Brožek vyhlásil přestávku na oběd, trvala od 12.30 do 13.00 hodin.

Ad 8) Návrh rozpočtu na rok 2017
Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2017 dostali delegáti společně s pozvánkou na VH. K rozpočtu
pohovořil Ing. David Rameš. Uvedl, že ztrátovým se rozpočet na rok 2017 jeví proto, že v návrhu jsou
zahrnuty náklady na opravu nemovitostí (financované z fondu oprav). V tomto fondu je polovina
finančních prostředků obdržených za prodej nemovitosti v Praze-Sedleci. Na jednáních ÚV bylo
rozhodnuto, jaké opravy budou provedeny – po předešlých prohlídkách všech nemovitostí. Celkové
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náklady na rok 2017 jsou -20 miliónů 197.703,- Kč, celkové výnosy 15 miliónů 825.100,- Kč. Schodek
činí -4 miliony 372.803,- Kč (po započtení zhodnocení budov). Nová položka, podpora výstavnictví ve
výši 200.000,- Kč, je smluvně ošetřena sponzorskými dary, částka bude využita na ponížení nákladů
pro vystavovatele CV. Vysvětleno bylo, proč nejsou detailně rozpracovány položky týkající se
celostátních výstav - podmínky k pořádání CV budou teprve projednávány. Opakovaně bylo
odpovídáno na dotazy z pléna a vysvětleno bylo, že rozpočet nemůže podchytit veškeré vystavené
faktury či další účetní operace. Slavomír Brožek nechal poté hlasovat - kdo je pro schválení návrhu
rozpočtu svazu na rok 2017 – hlasování: PRO 49 delegátů.

Ad 9) Informace o kooptaci členky ÚV ČSCH a člena ÚKK ČSCH
Ing. Miroslav Kroft konstatoval, že do ÚV byla kooptována Dagmar Kičurová, do ÚKK JUDr.
Michal Danišovič. Vhledem k tomu, že nebyly vyhlášeny nové volby, tak v den VH jejich kooptace
končí. Je však předpoklad, že na příštím jednání ÚV budou dotyční nově kooptováni.

Ad 10) Zpráva Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH – návrh jednacího řádu
Ing. Václav Krůta, člen Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH, informoval
o prováděcích předpisech, které jsou zpracovány, tj. volební řád a jednací řád, záhy budou odeslány
nižším organizačním složkám svazu. Do 31. 1. 2017 bude dopracován také organizační řád, respektive
výklad Stanov ČSCH, i ten bude podstoupen k vyjádření pobočným spolkům. Do 30. 4. 2017 by se
měly vrátit případné připomínky. Navrhl konání příští VH 25. 11. 2017. Na podnět Mgr. Zuzany
Maršíčkové bylo dále jednáno o tom, aby k projednávání prováděcích předpisů byli vždy přizváni i
zástupci jednotlivých chovatelských odborností (sekcí).

Ad 11) Diskuse
-

-

-

-

-
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František Svatoň: požádal o poskytování bližších informací k novým Stanovám ČSCH (dále jen
stanovy), vznesl dotaz k doručovací adrese pobočného spolku a nutnosti mít na razítku z. s.;
Ing. Miroslav Kroft: informoval o možnosti zapsání korespondenční adresy do spolkového
rejstříku (poznámka – o tom, musí-li být zkratka z. s. užívána na razítkách nejen hlavního spolku,
ale i všech pobočných spolků, bude svaz informován rejstříkovým soudem do konce roku 2016);
Milan Uher: vznesl kritiku k zabezpečení expozice drůbeže na Celostátní výstavy drobného
zvířectva (dále jen CV), poukázal na nevhodnou podestýlku, dále vyjádřil přesvědčení, že CV
by měl pořádat svaz;
Ing. Miroslav Kroft: uvedl, že na jednání přípravného výstavního výboru byly vzneseny
požadavky ÚOK CHD k expozici drůbeže, podotkl, že katalog je pro mnohé těžko čitelný;
Lubomír Kesner: konstatoval, že na jednání přípravného výstavního výboru nebylo moc
prostoru pro dialog, původní požadavek na podestýlku v expozici drůbeže byl řezaná sláma.
Připomněl, že tisk katalogu zajišťuje pořadatel, tedy výstaviště v Lysé nad Labem. Konstatoval,
že z průběhu letošní CV je nezbytné vyvodit důsledky;
Milan Uher: uvedl, že v roce 1972 prodaly jeho babička a matka stodolu v Moravanech u Brna
tehdejší Oblastní organizaci ČSCH Brno-venkov. Hospodářskou smlouvou byla po letech
stodola převedena na ústředí, a to s tím, že tato nemovitost bude sloužit chovatelům kupříkladu
k uskladnění výstavního fundusu na CV. Byť VH neodsouhlasila prodej, tak bývalý předseda
ÚV podepsal prodejní smlouvu, kde hodnota nemovitosti byla navíc „pod cenou“. Vznesl dotaz,
proč ÚV nepodal na bývalého předsedu ÚV trestní oznámení, a co ÚV udělá, zda převede
nemovitost zpět brněnské organizaci;
Ing. Miroslav Kroft: informoval, že věc byla konzultována se dvěma právníky, ti konstatovali,
že nelze prokázat úmysl v jednání. Podotkl, že trestní oznámení na bývalého předsedu ÚV může

-

-

-

-
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podat kdokoliv. Převedení zpět brněnské organizaci není – vzhledem k tomu, že nemovitost byla
právoplatně prodána - možné;
Vladimír Kopřiva: navrhnul VH, aby se půjčkami, jež byly přednesené ÚKK, a které jsou již za
promlčecí lhůtou, nezabývala. Zeptal se, jestli svaz vznesl stížnost proti odložení vyšetřování
ztráty klecí na výstavišti v Lysé nad Labem. Dále upozornil, že dle dosud platných stanov jedná
předseda ÚV až po pověření ÚV. Pokud neměl bývalý předseda ÚV uloženo prodat nemovitost
v Moravanech u Brna, porušil povinnost zprávy cizího majetku. Navrhl VH zaúkolovat ÚV, aby
podal trestní oznámení na bývalého předsedu ÚV. Dále navrhnul usnesení - okamžitě zabezpečit
výstavní fundus proti krádeži na výstavišti v Lysé nad Labem. Další návrh usnesení - do příští
VH zpracovat směrnici, jak přerozdělit členskou známku a také marži z prodeje kroužků na
drůbež a holuby. Otázal se, jak daleko jsou soudní řízení s Labskou investiční, a.s. a řízení
o ochrannou známku Zverimex;
Ing. Miroslav Kroft: uvedl, že stížnost proti odložení vyšetřování krádeže výstavního fundusu
podána nebyla, protože došlo k promlčení lhůty k podání stížnosti. Dále konstatoval, že výstavní
fundus v Lysé nad Labem je zabezpečený proti krádeži, nikoliv však proti povětrnostním
podmínkám. Poté uvedl, že pro zapracování přerozdělení marže u kroužků je zapotřebí přizvat
odbornosti. (Poznámka - z pléna vzešla připomínka, že by se v tomto případě nemělo jednat
pouze o kroužkách, ale též o marži z vystavených rodokmenů.) Ochranná známka Zverimex –
řízení přineslo částku cca 47.000,- Kč, náklady na advokátní kancelář byly nezanedbatelné.
Labská investiční, a.s. – občanskoprávní řízení stále probíhá, k trestně právnímu řízení bude
vyjádření posláno písemně;
Václav Uličný: podotkl, že výstavní fundus na výstavišti v Lysé nad Labem měl pojistit svaz,
výstaviště má pojištěné haly;
Ing. Vlastimil Nachtigal: připomněl, že již v roce 2011 byla sepsána zpráva revizní komise o
stavu výstavního fundusu. Navrhl usnesení – VH ukládá ÚV přestěhovat výstavní fundus do
jiných a zabezpečených prostor. Poznamenal, že vzhledem k množství pochybení a nedostatků
bývalého předsedy ÚV měl být tento pozván na jednání VH. Dále vyjádřil názor, že svaz by měl
pořádat CV ve vlastní režii;
Milan Uher: konstatoval, že na CV byla použita špinavá krmítka a rozbité klece;
Rostislav Valeš: porovnal úroveň naší a slovenské CV, podpořil názor pořádat CV v režii svazu,
zeptal se na odvod 5,- Kč za vystavené zvíře a výši výstavních poplatků;
Ing. Miroslav Kroft: vysvětlil, že 5,- Kč za zvíře se odvádí na CV mláďat (dále jen CVM),
správní poplatek je pojistka proti případnému zrušení CV „z vyšší moci“ – na uhrazení
vzniklých nákladů. Vysvětlil, že slovenská CV má diametrálně rozdílné podmínky pro pořádání.
Výstaviště v Nitře má Slovenský zväz chovateĺov půjčené od MZe SR. Náš svaz by si musel
výstaviště pronajmout. K časté kritice ke garantům uvedl, že všichni na letošní CV jsou členy
svazu;
František Pilař: připomněl, že dříve svaz dělal CV ve vlastní režii, ale byly prodělečné, proto
VH rozhodla, aby pořadatelem bylo výstaviště a nikoliv svaz;
Karel Věntus: kladně se vyjádřil ke svozům pořádaným v rámci CV, dále upozornil, že některá
zvířata zůstala během výstavy v přepravkách;
Ing. Miroslav Kroft: k výstavám ve vlastní režii doplnil, že v plusu byly pouze Evropské výstavy
konané v Brně a v Praze;
Slavibor Petržílka: uvedl, že mnozí jen kritizují, ale nikdo nepřednese návrh, jak by se věc měla
řešit, vyzval garanty na CV, aby v diskusi vystoupili;

-

-

-

-
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Oldřich Vízek: uvedl, že byl hlavním garantem na CV, celkem bylo 26 garantů na 6500 zvířat,
ztratil se jeden holub, jedna kachna a čtyři králíci. Dále konstatoval, že kritika na nekvalitní
výstavní fundus je zcela oprávněná, ale garanti nejsou od toho, aby klece sháněli nebo
opravovali. Poté podotkl, že si garanti musejí zajistit potřebné vybavení – konve, košťata atd.,
protože nic z toho není na výstavišti k dispozici. Upozornil na to, že pokud se pořídí nový
fundus, musí být uskladněn na vhodném místě a musí se o něj starat pověřený člověk, jinak
nemá pořizování nového fundusu smysl, protože časem bude opět rozbitý;
Milan Uher: připomněl, že svaz získává od MZe ČR dotaci 2 milióny Kč, která je i na svod, dále
konstatoval, že sekretariát zaměstnává (v porovnání s Německem) zbytečně moc lidí;
Ing. Miroslav Kroft: ohradil se proti vysokému počtu zaměstnanců sekretariátu. Uvedl, že
v zahraničí jsou samostatné svazy pro různé druhy zvířat. Pokud by se zaměstnanci těchto
samostatných svazů sečetli, tak jejich počet je dvojnásobný než počet zaměstnanců v našem
jednotném svazu;
Lubomír Kesner: připomněl, že ÚV svým usnesením vyzval, jestli někdo z pobočných spolků
nechce CV a CVM pořádat. Milan Uher předložil naprosto nedostatečný rozpočet;
Ing. František Kudláček: požádal o ukončení nikam nevedoucích hovorů k CV a vyzval k
zahájení jednání k usnesení;
Rostislav Valeš: uvedl, že v Brně – Plotní ul. je prázdný byt, který dnes není pronajímán;
Slavomír Brožek: vyzval, aby se jednalo pouze k předneseným zprávám;
Ing. Václav Krůta: odpověděl na dotaz k nemovitosti v Brně – Plotní ul. Nemovitost bude
komplexně řešena, po opravách bude byt pronajatý;
Ing. Vladimír Tuzar: připomněl, že VH je nejvyšší orgán svazu a průběh by tomu měl odpovídat.
Konstatoval, že jakmile je vyhlášena diskuse, VH připomíná tržiště. Příspěvek by měl být
maximálně na pět minut – někteří delegáti však bez přihlášení vystupují a dlouze zdržují jednání.
Vyzval, aby si diskutující příspěvek pořádně připravili, promysleli a řádně se přihlásili. Poté
k nemovitosti v Kralovicích konstatoval, že ÚV připraví dodatek ke stávající smlouvě a
záležitost (projednávaná i na dřívější VH) bude řádně vyřešena. Vyzdvihl propagační expozici
svazu, připravenou v čele s Lubomírem Kesnerem, na velké výstavě na Plzeňsku. Nakonec
konstatoval, že je-li něco na CV špatně, nemá smysl jenom kritizovat. Je potřeba předložit návrh
řešení (kde se zajistí finanční prostředky, kteří sponzoři se osloví, kdo je ochoten pomoci);
Jiří Soukup: zeptal se, jestli nižším pobočným spolkům budou rozeslány ověřené a potvrzené
nové stanovy;
Ing. Miroslav Kroft: potvrdil, že budou;
Miloslav Hertl: konstatoval, že někteří jen kritizují. I chovatelé dělají chyby. Navrhnul, aby ÚV
jednal s výrobci léčiv o menších baleních léků. Zeptal se na sponzorský dar vztahující se k CV;
Ing. Miroslav Kroft: řada léčiv se dováží. S tuzemskými výrobci už bylo jednáno, menší balení
jsou možná, ale byla by dražší. Sponzorský dar na CV letos poskytla firma Tonak;
Rostislav Valeš: uvedl, že u firmy Bioveta lze dojednat výhodná menší balení;
Lenka Poláková-Kadeřábková: požádala u přesnější informace k investicím do nemovistostí,
vznesla dotaz, jaká je návratnost investic;
Ing. Miroslav Kroft: vysvětlil, že mnoho let se do majetku neinvestovalo, některé nemovitosti
jsou v havarijním stavu. Aby mohly být lépe pronajímány, musí se nejprve opravit;
Slavomír Brožek: vzhledem k tomu, že nikdo neměl zájem vystoupit dále v diskusi, tak ji
ukončil a vyhlásil desetiminutovou přestávku.

Ad 12) Zpráva mandátové a návrhové komise
Lubomír Kesner informoval, po kontrolním sčítání počtu přítomných, že přítomni jsou 52 delegáti.
Nadpoloviční většina je 27 hlasů.

Ad 13) Přijetí usnesení
Ing. Václav Krůta přednesl návrh usnesení. K bodům, ke kterým se nehlasovalo v průběhu VH,
proběhlo hlasování. Potřebná nadpoloviční většina byla 27 hlasů. Dva z navrhovaných ukládacích bodů
usnesení nebyly, z důvodu nedostatku hlasů, schváleny. Jednak navrhnout do příští VH rozdělení
finančních podílů z členských známek pro ÚV, OO a ZO ČSCH a podíl z marže na kroužky pro holuby,
drůbež a exotické ptactvo pro OO ČSCH (pro bylo 26 delegátů). Dále nebylo přijato usnesení, týkající
se podání trestního oznámení na Milana Kotyzu, bývalého předsedu ÚV, a to pro podezření z trestného
činu při prodeji nemovitosti Moravany u Brna (pro bylo 25 delegátů).
Před hlasováním o celkovém usnesení bylo přítomno 50 delegátů, nadpoloviční většina - 26 hlasů.

Usnesení z XXV. valné hromady ČSCH
XXV. valná hromada Českého svazu chovatelů
(dále jen VH)
konaná dne 26. 1istopadu 2016
v Základní škole Burešova, Praha 8 – Kobylisy
VH schvaluje:
1. Program VH.
2. Mandátovou komisi ve složení: Lubomír Kesner - předseda, Miloslav Hertl, Ing. Miroslav
Pawlas, Ing. Vlastimil Nachtigal a Ing. Radek Novotný.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Krůta - předseda, Vladimír Kopřiva, Oldřich Vízek,
Ing. Vladimír Tuzar a Jaroslav Holub.
4. Zapisovatele: Ing. Elišku Stejskalovou.
5. Ověřovatele zápisu: Lubomíra Kesnera, Janu Benešovou a Václava Eliáše, DiS.
6. Jednací řád VH.
7. Odměnu pro členy Komise pro přípravu návrhu Stanov ČSCH, jako paušální náhradu
předsedovi MVDr. Miloslavu Martincovi, Ph.D. částku 8.000,- Kč a ostatním členům částku
4.000,- Kč.
8. Hospodářský výsledek ČSCH za rok 2015 ve výši 634.010,- Kč.
9. Členy Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH: Vladimíra Kopřivu a
JUDr. Mikuláše Papouška.
10. Rozpočet na rok 2017 - náklady ve výši 20 197.903,- Kč; výnosy ve výši 15 825.100,- Kč, tj.
schodek ve výši 4 372.803,- Kč.
11. Návrh technického zhodnocení budov ČSCH pro rok 2017.
12. Ukončení dohledávání půjček pro ZO a OO ČSCH vyplacených do roku 2000 z důvodu, že jsou
promlčené.
VH bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy ÚV ČSCH Ing. Miroslava Krofta.
2. Rezignaci MVDr. Miloslava Martince, Ph.D. a JUDr. Michala Danišoviče na práci v Komisi
pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH.
3. Zprávu předsedy ÚKK ČSCH Václava Uličného.
4. Příspěvky diskutujících na VH.
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VH ukládá ÚV ČSCH:
1. Proúčtovat proti základnímu jmění hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 634.010,- Kč.
2. Projednat na jednání ÚV ČSCH doporučené závěry ÚKK ČSCH přednesené na XXV. VH
ČSCH a přijmout konkrétní opatření.
3. Přijmout konkrétní opatření proti znehodnocování výstavního fundusu na výstavišti v Lysé nad
Labem a zajistit nový areál pro uskladnění výstavního fundusu.
Hlasování o přijetí usnesení:
hlasování se celkem zúčastnilo 50 delegátů, nadpoloviční většina - 26 hlasů:
PRO – 46 delegátů
PROTI – 2 delegáti
ZDRŽELI SE – 2 delegáti

Ad 14) Závěr
Jednání VH bylo ukončeno v 16.40 hodin. Ing. Miroslav Kroft a Slavomír Brožek poděkovali
přítomným delegátům za konstruktivní jednání.

Ing. Miroslav KROFT, v. r.
předseda ÚV ČSCH
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Ing. David RAMEŠ, v. r.
generální sekretář ÚV ČSCH

Zapsala – Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu – Lubomír Kesner, Jana Benešová, Václav Eliáš, DiS.
K ověření předáno dne 30. 11. 2016
Ověřování zápisu ukončeno dne 8. 12. 2016
Celý zápis bude zveřejněný na webu ČSCH, v časopise Chovatel pouze usnesení.

