Český svaz chovatelů, z. s.

Sekretariát ÚVV ČSCH, Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
Tel.: 284 683 441, e-mail: sekretariat@cschdz.eu, www.cschdz.eu
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Číslo jednací:

ÚVV-11/2020
Věc:

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Kateřina Karlíčková

Dne:

16.01.2020

Zápis č. 1/2020

z 11. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 16. ledna 2020
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze – Kobylisích
Přítomni:
• ÚVV ČSCH: Mgr. Ondřej Matouš – předseda ÚVV ČSCH, Ing. Radek Novotný – místopředseda ÚVV
ČSCH, Ing. Dagmar Kičurová, Ing. Vlastimil Nachtigal, Slavomír Brožek, Ing. Václav Krůta, Ing.
Miroslav Kroft, Lubomír Kesner, (jednání bylo usnášeníschopné)
• Omluven: MVDr. Martin Urban
• ÚKK ČSCH: Václav Uličný – předseda ÚKK ČSCH
• ÚROK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič – předseda ÚRoK ČSCH
• Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Kateřina Karlíčková
• Hosté: Josef Vilhelm – předseda ÚOK drůbeže, MVDr. Miloslav Martinec – předseda ÚOK králíků (od 13
hod), Ing. Jaroslav Boukal (do 11:35)

PROGRAM:
Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 28.11.2019 (VŘ)
Rozdělení kompetencí
Výstavnictví
- CV Chovatel - zhodnocení
- Plán inovace výstavního fundusu a jeho prostředků (palet. vozíky apod.)
- Smlouvy na pořádání CVMK, MD + CV Chovatel
7) Projednání úkolů z Valné hromady 2019
8) Pracovní komise ÚVV ČSCH
9) Zpráva ÚKK (př. Václav Uličný)
10) Nemovitosti
11) Různé
a. Informace z jednání Legislativní komise
b. Předání nemovitosti v Roudnici n/Labem
c. AK Kučera (VŘ)
d. Generální zasedání EE
e. Mezinárodní školení posuzovatelů
f. Stav nedoplatků (VŘ)
g. Doručená pošta (VŘ)
h. Ocenění chovatelů a ZO
12) Diskuse
13) Závěr jednání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Ad 1) Zahájení

Zasedání nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou předseda ÚVV ČSCH Mgr. O. Matouš. Jednání
zahájil v 10:05 hod. Zvukový záznam z jednání bude uložen na Sekretariátu ÚVV ČSCH po dobu jednoho
roku. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.
Předseda ÚVV ČSCH informoval, že př. Ing. J. Boukal požádal o účast na tomto zasedání a nechává
hlasovat o jeho účasti.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/1/1: ÚVV ČSCH schvaluje účast pana Ing. J. Boukala na zasedání ÚVV ČSCH.
Hlasování. Pro – 8. Proti – 0. Zdržel se – 0.

Ad 2) Schválení programu jednání
Navržený program 1. zasedání roku 2020 byl doplněn o tyto body:
Př. JUDr. M. Danišovič – doplnit bod různé o bod i) Prohlášení JUDr. M. Danišoviče
Př. S. Brožek – žádá o zasílání programu i ve wordu
Př. L. Kesner navrhuje:
- Změnu schvalování ověřovatelů a zapisovatele – schvalovat každé zvlášť
- Žádá vyřadit z programu plán investic – ponecháno
- Změnit pořadí v různém Generální zasedání EE jako bod b)
- Bod b) Předání nemovitosti v Roudnici n/Labem – vyřadit, neb je v kontrole usnesení
- Doručená pošta do bodu g)
- Doplnit bod Nemovitosti jako bod 10 a Různé se posune jako bod č. 11 atd.
Př. Ing. M. Kroft navrhuje:
- Vyřadit smlouvu na pořádání CV mladých králíků a drůbeže v Přerově – bod ponechat a
projednat návrhy OO ČSCH Přerov
- Projednání účtu mzdy za rok 2019 do bodu různé bod f)
- Doplnit stav nedoplatků i o stav závazků
- Bod a) změnit na zasedání prezidia EE
Př. Ing. V. Krůta
- Vypustit zprávu LK
Konečný program ke schválení:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 28.11.2019 (VŘ)
5) Rozdělení kompetencí
6) Výstavnictví
- CV Chovatel – zhodnocení
- Plán inovace výstavního fundusu a jeho prostředků (palet. vozíky apod.)
- Smlouvy na pořádání CVMK, MD + CV
7) Projednání úkolů z Valné hromady 2019
8) Pracovní komise ÚVV ČSCH
9) Zpráva ÚKK (př. V. Uličný)
10) Nemovitosti
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11) Různé
a. Prezidium EE 31.1 – 02.02.20020
b. Generální zasedání květen 2020
c. Mezinárodní školení posuzovatelů králíků v Solenici
d. Nový vzorník králíků
e. AK Kučera
f. Stav nedoplatků a závazků
g. Doručená pošta
h. Ocenění chovatelů a ZO
i. Prohlášení JUDr. M. Danišoviče
12) Diskuse
13) Závěr jednání
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje nové znění programu.
Hlasování. Pro – 8. Proti – 0. Zdržel se – 0.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu z jednání ÚVV ČSCH č. 1/2020 byla pověřena Kateřina Karlíčková. Ověření bude
provedeno ve dvou kolech, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 1/2020 zpracuje pracovnice sekretariátu
ÚVV ČSCH Kateřina Karlíčková.
Hlasování. Pro – 6. Proti – 2. Zdržel se – 0.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/3/2: Ověřovateli zápisu z jednání ÚVV ČSCH budou všichni členové ÚVV
ČSCH, druhé kolo ověření provedou předseda Mgr. O. Matouš a místopředseda Ing. R. Novotný.
Hlasování: Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 1.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 28.11.2019

Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných UKLÁDACÍCH bodů usnesení z předchozích
zasedání. (Body dlouhodobé či trvalé /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
-

-

-

-

USNESENÍ 7/ÚVV 19/7/6/7: ÚVV ČSCH ukládá příteli L. Kesnerovi řešit havarijní stav římsy a
venkovní omítky budovy ulice Karolíny Světlé čp. 156, Kolín a řešit tento problém v rámci místních
řemesel a firem. Náklady těchto oprav řešit operativně a informovat členy ÚVV nebo na příštím
zasedání ÚVV. Př. L. Kesner navrhuje usnesení zrušit – ZRUŠENO
USNESENÍ 8/ÚVV19/8/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje místo konání CV mladých králíků a drůbeže
v letech 2020-23 v první variantě Přerov. VŘ připraví návrh Smlouvy o spolupořadatelství a
spolupráci s předsedou OO ČSCH Přerov př. J. Koláčkem. (řešeno v samostatném bodě) V ŘEŠENÍ
USNESENÍ 8/ÚVV19/8/8/2: ÚVV ČSCH ukládá tajemníkům ÚOK předjednat již teď spolupráci
s posuzovateli na CV mladých králíků a drůbeže v plánovaných termínech pro roky 2020–2023.
Během 14 dnů rozeslat oficiální cestou. Nejprve dostali tajemníci odborností holubů a králíků; sekce
drůbeže má rozjitřenou atmosféru kvůli posuzování. Necháme na ÚOK, jednotlivé sekce by se měly
vyjádřit. Zahraniční posuzovatele řešit přes Sekretariát; ROZESLÁNO – SPLNĚNO
USNESENÍ /ÚVV 19/8/9/2: ÚVV ČSCH schvaluje nabídku od VLL na pořádání CV Chovatel
pro roky 2020–2023 a pověřuje VŘ jednáním s ředitelem výstaviště VLL k přípravě smlouvy pro
uspořádání této akce. Termín do příštího zasedání. (V ŘEŠENÍ – samostatný bod.6)
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-

-

-

-

USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/11/1: ÚVV ČSCH schvaluje výběr tiskárny VH PRINT pro výrobu
vzorníku a pověřuje př. MVDr. M. Martince a př. J. Vilhelma k jednání s vybranou tiskárnou. Na
příštím zasedání předají informaci ohledně časového horizontu a přípravy smlouvy. V ŘEŠENÍ,
samostatný bod, př. MVDr. M. Martinec dorazí až po poledni, spojeno s informací o tisku vzorníku
králíků.
USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/12/1: ÚVV ČSCH ukládá VŘ oslovit výstaviště Holešovice, Letňany,
Brno, České Budějovice, Lysou nad Labem a Ostravu. Termín konání EV 22. - 24. 11. 2024.
V ŘEŠENÍ, bude splněno až po zapsání statutárních orgánů v Rejstříkovém soudu a následném
zřízení elektronického podpisu.
USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/15/2: ÚVV ČSCH pověřuje př. Ing. D. Kičurovou a př. Ing. V. Nachtigala
překontrolovat majetkové účty Zverimex s.r.o., kde jsou vedeny finanční zůstatky, provést celkovou
inventuru. Př. Ing. D. Kičurová informuje = účty hotovo, zbývá inventarizace, V ŘEŠENÍ
ÚVV ukládá jednateli Zverimexu s.r.o. př. J. Vilhelmovi provést spolu s ekonomkou Svazu
vystavení 2 faktur na spoluúčast bývalého GS na haváriích služebních vozidel. Vyjádření př. J.
Vilhelma – nic nevystavil, argumentuje neoprávněností této žádosti; nemá k dispozici žádné
podklady; připravit do příštího zasedání ÚVV. ÚKOL TRVÁ
ÚVV ukládá VŘ připravit do příštího zasedání návrh ÚKK – zvážení další existence firmy Zverimex
s.r.o. Předložení a zdůvodnění stanoviska VŘ – nechat jeho setrvání. Vyjádření ÚVV ČSCH - firmu
Zverimex ponechat. SPLNĚNO
USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/6/9: ÚVV ČSCH ukládá VŘ vyhlásit výběrové řízení na pozici správce
majetku. Podmínky výběrového řízení připraví VŘ a projedná je s předsedou a místopředsedou.
Předseda ÚVV ČSCH informoval, že proběhly prvotní pohovory, které vedl VŘ. Př. Ing. V. Krůta
požaduje ustanovit výběrovou komisi.
Nová usnesení:
ÚVV ČSCH ruší usnesení 8/ÚVV19/8/6/9 a nahrazuje ho následujícími třemi.
USNESENÍ 11/ÚVV20/1/4/1: ÚVV ČSCH ruší vyhlášené výběrové řízení na správce majetku
Svazu.
Hlasování. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 1.
USNESENÍ 11/ÚVV20/1/4/2: ÚVV ČSCH ukončuje spolupráci s př. L. Kesnerem jako pověřeným
správcem majetku Svazu.
Hlasování. Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 1. (př. Brožek nepřítomen)
USNESENÍ 11/ÚVV20/1/4/3: ÚVV ČSCH pověřuje správou majetku Svazu VŘ Ing. R.
Novotného.
Hlasování. Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 2.

-

USNESENÍ 9/ÚVV 19/9/5/1: ÚVV ČSCH ukládá VŘ připravit výběrové řízení na dodávku krmiv
a pohárů spolu s rozpočtem ohledně reklam a sponzoringu. Na obě věci bude vyhlášeno výběrové
řízení. (PROBÍHÁ)
př. L. Kesner vznesl dotaz, jestli Svaz nebude krmivo nic stát.

-

USNESENÍ 9/ÚVV19/9/10/1: ÚKK doporučuje ÚVV ČSCH:
1. Zahájit bez zbytečných odkladů celkovou rekonstrukci nemovitosti Brno ul. Plotní a tím zabránit
další devastaci majetku ČSCH. V uvedené nemovitosti jsou zbytečně dlouhou dobu neopravené
prostory, které již řadu roků mohly být po menších úpravách nabídnuty k pronájmu, a tak do
fondu oprav přinášet zisk. SPLNĚNO
2. Členové ÚKK ČSCH doporučují členům ÚVV ČSCH požadovat po dočasném správci
nemovitostí př. L. Kesnerovi, pokud možno upřesnit některé body v příloze č. 3 ke smlouvě o
nájmu nebytových prostor s nájemcem společnosti In & Ex design z.s. nebo přesněji specifikovat
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či doplnit, kdo odpovídá po stránce oprav za neošetřené a děravé žlaby a svody v uvedené
nemovitosti. SPLNĚNO
3. Členové ÚKK ČSCH doporučují členům ÚVV ČSCH, aby sami konečně provedli fyzickou
kontrolu nemovitostí, které ČSCH vlastní, a tak na vlastní oči poznali skutečnost o stavu
nemovitostí a věděli, o čem vlastně na svých schůzích diskutují a nenechávali se „opíjet rohlíkem.
Doporučujeme rovněž projednat s dočasným správcem nemovitostí otázku úklidu všech prostor,
které spadají do kompetencí pronajímatele. ÚKOL TRVÁ
Vyjádření správce majetku k těmto bodům a doporučením ÚKK ČSCH je v samostatném bodě
programu č. 10) Nemovitosti.
-

-

USNESENÍ 10/ÚVV 19/10/6/2: Vzhledem k tomu, že firma Kutil z důvodu nemoci není schopna
zakázku splnit, schvaluje ÚVV ČSCH změnu dodavatele (pro stavební část přízemních prostor
nemovitosti Roudnice nad Labem) a to, stavební firmu Barkwist s.r.o. za celkovou částku 280 346
Kč bez DPH. ÚVV ČSCH pověřuje př. Ing. M. Krofta a př. Ing. V. Krůtu k podpisu smlouvy nebo
objednávky. SPLNĚNO
USNESENÍ 10/ÚVV 19/10/6/3: ÚVV ČSCH pověřuje př. L. Kesnera přípravou nájemní smlouvy
s novým nájemníkem části haly p. Markem Pitrem od 01.02.2020 za 60 000 Kč/ měsíčně a pověřuje
př. Ing. M. Krofta a př. Ing. V. Krůtu podpisem smlouvy. SAMOSTATNÝ BOD č. 10

Oprava – USNESENÍ 10/ÚVV 19/10/11/5: ÚVV ČSCH schvaluje zvýšení cen za inzerci v časopisu
Chovatel – pro nižší organizační složky. Navýšení cen je určeno na výplatu autorských honorářů atd.
ÚVV ukládá VŘ provést úpravu platné Směrnice ČSCH č. 1-2019 Skladový a manipulační řád.

Ad 5) Rozdělení kompetencí
Předseda ÚVV př. Mgr. O. Matouš navrhuje zrušení kompetencí a jejich delegaci pak provádět vždy
k jednotlivým akcím a úkolům.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/5/1: ÚVV ČSCH bude řešit jednotlivé kompetence operativně dle potřeby.
Hlasování. Pro – 7, Proti – 1, Zdržel se – 0.

Ad 6) Výstavnictví
a) CV Chovatel 2019 zhodnocení
VŘ informuje o předběžném finančním výsledku CV Chovatel. Chybí zaúčtovat fakturu za seno, slámu a
obilí, dále fakturu za občerstvení. Tato faktura byla pozastavena do vysvětlení, proč byla účtována večeře
za všechny garanty. Dále byl vznesen dotaz, proč nebyla účtována výstavní plocha za účast této firmy na
CV, popřípadě, proč nebyla započtena proti faktuře za občerstvení a kdo o osvobození od poplatku rozhodl.
K tomuto podal vyjádření př. L. Kesner a př. Ing. M. Kroft: úleva za poskytnuté prostory a servis byla firmě
Řeznictví Šnajdr poskytnuta z důvodu sjednání snížené ceny za jednotné menu (polévka, hlavní chod a pití)
pro garanty, posuzovatele a pomocný personál a to, ve výši 80,- Kč bez DPH.
CV Chovatel 2019 skončila se schodkem, nicméně část nákladů nám uhradilo MZe formou dotace.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace VŘ o finančním výsledku
CV Chovatel 2019 a ukládá VŘ porovnání cen za občerstvení v roce 2017 a 2018. Fakturu za CV Chovatel
2019 proplatit.
Hlasování k tomuto usnesení neproběhlo.
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b) Stížnost na hlavního garanta CV Chovatel 2019 př. L. Kesnera.
VŘ informuje o doručení písemné stížnosti podané vedoucími garanty jednotlivých sekcí za králíky, holuby
a drůbež na hlavního garanta CV Chovatel 2019 př. L. Kesnera.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/2: ÚVV ČSCH Bere na vědomí stížnost na hlavního garanta CV Chovatel
2019 a zavazuje se, že bude s touto informací v budoucnu pracovat.
Obědová pauza 12:30 – 13:00 h
c) Plán inovace výstavního fundusu a jeho prostředků (paletové vozíky apod.)
VŘ informuje o plánovaném rozpočtu investic do obnovy fundusu ve výši 100 000 Kč plus tržba z příjmu
za poskytování výstavního fundusu dle skladového a manipulačního řádu. Je třeba vytvořit plán, co je třeba
doobjednat. Plán připraví př. Ing. R. Novotný s př. Ing. V. Nachtigalem. Př. L. Kesner byl požádán o předání
inventurního seznamu majetku a fundusu.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/3: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o plánované investici na inovaci
výstavního fundusu. Pověřuje př. Ing. R. Novotného a př. Ing. V. Nachtigala přípravou plánu inovace a
oprav výstavního fundusu na základě dodaného inventurního seznamu, který dodá př. L. Kesner. Termín
plnění do 29.02.2020.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
d) Smlouvy na pořádání CVMK, MD + CV Chovatel 2020–2023
1. Smlouva na konání CVMK, MD v Přerově
VŘ informuje, že smlouva zůstává stejná jako v r. 2019, dále informuje o navržených připomínkách p.
Koláčka ke smlouvě.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/4: ÚVV ČSCH ukládá VŘ upravit návrh smlouvy o body, které byly součástí
výběrového řízení (viz. body níže) a rozeslání návrhu smlouvy členům ÚVV ke schválení. Termín plnění:
23.01.2020.
a) ČSCH, z.s., OO Přerov nabízí ponechat ČSCH zisk z prodeje zvířat.
b) ČSCH, z.s., OO Přerov nabízí ponechat ČSCH vybraný celý manipulační poplatek, svoz zvířat
zajistí na svůj náklad.
c) Příjem z administrativního (manipulačního) poplatku připadne ČSCH, z.s.
d) ČSCH, z.s., OO Přerov nabízí nad rámec požadavků poptávky uhradit ČSCH, za každé
vystavené zvíře 5,- Kč.
Do smlouvy se dopracují body, které zaslal OO ČSCH Přerov takto:
e) Otevírací doba výstavy: So 9:00 – 18:00 hod
Ne 9:00 – 14:00 hod
ÚVV ČSCH souhlasí, ale otevírací doba není součástí smlouvy, je v plné režii OO ČSCH Přerov a patří do
propozice výstavy.
f) Možnost platby výstavních poplatků na účet a u cizích státních příslušníků možnost platby na místě
příjmu zvířat.
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ÚVV ČSCH trvá na platbě bankovním převodem. Za zahraniční vystavovatele uhradí poplatky OO ČSCH
Přerov, který si je od nich vybere při příjmu zvířat. Tento bod není součástí smlouvy, patří do propozice
výstavy.
g) Všichni vystavovatelé budou mít nedělní vstup na výstavu zdarma, vstupenky obdrží při příjmu
zvířat.
ÚVV ČSCH souhlasí, ustanovení je v plné režii OO ČSCH Přerov, není součástí smlouvy, patří do
propozice výstavy.
h) Všechna prodávaná zvířata budou prodávána formou prodejního lístku umístěného na kleci, tento
lístek bude platný dvě hodiny. Po uplynutí dvou hodin se budou lístky doplňovat.
ÚVV ČSCH nesouhlasí, ustanovení není součástí smlouvy, patří do propozice výstavy.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Od 6 d) byl přítomen MVDr. M. Martinec.
2. Smlouva na konání CV Chovatel 2020–2023 v Lysé nad Labem
Př. L. Kesner vznáší připomínky k jednotlivým bodům ve smlouvě na konání CV Chovatel 2020–2023
v Lysé nad Labem.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/5: ÚVV ČSCH ukládá VŘ upravit smlouvu s VLL o projednané připomínky a
rozeslat členům ÚVV k připomínkování a ke schválení. Termín plnění: 23.01.2020.
Hlasování. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0. (př. Ing. V. Krůta nepřítomen)
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/6: ÚVV ČSCH pověřuje místopředsedu Ing. R. Novotného a člena ÚVV ČSCH
př. Ing. V. Nachtigala podpisem ÚVV ČSCH odsouhlasené smlouvy s VLL na pořádání CV Chovatel.
Hlasování. Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 1. (př. Ing. V. Krůta a př. L. Kesner nepřítomni)

Ad 7) Projednání úkolů z Valné hromady 2019
VŘ představil usnesení VH a jejich plnění.
VH ukládá ÚVV ČSCH:
1. Ztrátu hospodaření ČSCH za rok 2018 ve výši 6 477 359, 40 Kč proúčtovat proti základnímu jmění.
- VŘ spolu s ekonomkou Ing. Z. Dvořákovou zajistí proúčtování ztráty hospodaření ČSCH za
rok 2018 dle zadání VH.
2. Zabývat se připomínkami ÚKK ČSCH a podat na příští VH ČSCH zprávu o jejich řešení a přijatých
opatřeních.
- ÚVV ČSCH se bude pravidelně na svých zasedáních zabývat připomínkami ÚKK.
3. Uvést do souladu rozdělování podílu z členských známek mladých chovatelů v poměru 50: 50.
- Rozdělení podílu z členských známek mladých chovatelů v poměru 50: 50 již bylo uvedeno do
souladu a členské příspěvky na rok 2020 již byly fakturovány ve správném poměru.
4. Přijmout správce majetku ČSCH na plný pracovní úvazek.
- Výběrové řízení na pozici Správce majetku ČSCH bylo vyhlášeno v listopadu 2019. Na
dnešním zasedání bylo proběhlé výběrové řízení zrušeno.
5. Uvést do souladu se Stanovami ČSCH schvalování odměn členů ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH a ÚRoK
ČSCH.
- Tento úkol je připraven k zadání LK.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
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Ad 8) Pracovní komise ÚVV ČSCH
Ekonomická komise nezřízena, otázky finanční, ekonomické a daňové – př. Ing. D. Kičurová a Ing. V.
Nachtigal.
Legislativní komise – pro nespokojenost s prací a výstupy LK, vyjádřené delegáty VH 2019, ÚVV ČSCH
současnou legislativní komisi ruší a navrhuje nové složení této komise takto: Eva Hlaváčková, Pavel
Wieder, JUDr. Michal Danišovič, Martin Kabát, DiS, Ing. Radek Novotný.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/8/1: ÚVV ČSCH jmenuje Legislativní komisi ve složení: Eva Hlaváčková, Pavel
Wieder, JUDr. Michal Danišovič, Martin Kabát, DiS, Ing. Radek Novotný.
Hlasování. Pro – 1, Proti – 4, Zdržel se – 3. Neschváleno

Ad 9) Zpráva ÚKK
Př. V. Uličný informuje o projednávaných případech.
1.

2.

Krajské sdružení Olomouckého kraje – k pochybení ani okradení Svazu nedošlo.
Zástupci okresu Šumperk podali proti nálezu č. 5 ÚKK odvolání – komise jim odpoví. Tato kauza
ještě není dořešena.
Kontrola DPP. Nutno doložit čerpání rozpočtu na mzdy.

USNESENÍ 11/ÚVV/20/1/9/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace o projednávaných případech
ÚKK.

Ad 10) Nemovitosti
1. Kolín:
1.NP, současný nájemce Jan Červeňák požádal o ukončení nájmu z osobních důvodů a to, k 14. 12. 2019 –
smlouva o nájmu byla uzavřena dne 01. 10. 2019. Pan Červeňák se dohodl, že bude v této věci zastupován
Lucií Gašparovou, aby byt mohl být plynule dále pronajat panu Ondreji Čurejovi.
Pan Ondrej Čureja souhlasí s výší nájmu a se všemi podmínkami ve smlouvě, které měl pan Červeňák s tím,
že s prvním nájmem uhradí i jistinu ve výši jednoho nájmu a to, 7 500,- Kč.
Nájemní smlouva je platná od 01. 01. 2020 a splatnost nájmu + jistiny je k 25. dni v měsíci.
Uhrazená jistina za byt v 1.NP po panu Červeňákovi bude použita na uhrazení dlužného nájmu za 12/2019.
Nutno připravit dodatek ke smlouvě o dalších oprávněných uživatelích – rodinní příslušníci, jejichž jména
budou dodána.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/1: ÚVV ČSCH schvaluje výpověď dohodou ze smlouvy o nájmu nebytových
prostor v 1.NP budovy ulice Karolíny Světlé čp. 156, Kolín, s Janem Červeňákem uzavřené 01.10.2019.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/2: ÚVV ČSCH schvaluje novou nájemní smlouvu nebytových prostor v 1.NP
budovy ulice Karolíny Světlé čp. 156, Kolín, s Ondrejem Čurejou za nájemné ve výši 7 500,- Kč + energie,
na dobu určitou od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021, včetně dodatku smlouvy o osobách žijících v domácnosti
a pověřuje Ing. Radka Novotného a Mgr. Ondřeje Matouše podpisem této Smlouvy o nájmu.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
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2. Nemovitost Střelice:
Záznam z jednání s novým nájemcem (Brno – Střelice 08.12.2020):
a)
- nový nájemce Marek Pitra, sídlo – Nové Sady 31, 602 00 Brno, IČO: 67604013, výrobce směsí pro
exotické ptactvo
- nájem od 01. 03. 2020 + doba nájmu předpoklad 5 let s možností přednostního prodloužení +
doložka o inflaci
- prostory k pronájmu – celý objekt mimo levou skladovací halu (pohled z venku – Askino do 31. 12.
2020 za snížené nájemné 40 000,- Kč bez DPH) + veškeré venkovní prostory
- nájem za tyto vnitřní a venkovní prostory 60 000,- Kč (neplátce), nutno prověřit k datu podpisu
jinak cena bez DPH
- návrh na kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu splatného 6x 10 000,- Kč měsíčně, do splacení
- povolení ve smlouvě s nevratnými investicemi do našeho majetku – zateplení střechy a drobné
interiérové opravy
- do smlouvy možnost přednostního pronajmutí další části objektu
b)

-

z jednání se stávajícím nájemníkem panem Trnkou ml. je dohodnuto vyklizení a předání prostor dle
dohody do 29. 02. 2020 – bude potvrzeno emailem.

USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/3: ÚVV ČSCH bere na vědomí podanou informaci ohledně nemovitosti
Střelice.
3. Nemovitost Roudnice nad Labem:
Nový nájemce pro přízemní prostory:
-

Stojka Josef
dohodnutý nájem za celý přízemní prostor 14 000,- Kč (neplátce) + zálohy voda 1 000,- Kč. Plyn
2 000,- Kč a elektřina 2 000,- Kč u ČEZ přepis na Dominika Stojku – nutná plná moc na přihlášení,
včetně osobní součinnosti
dále do smlouvy umožnit převod jistiny z pronájmu stávajícího bytu v 1.NP v uhrazené částce
9 000,- Kč + doplatek jistiny do výše jednoho nájmu a to 5x 1 000,- Kč měsíčně do úplného
uhrazení.
dodatek ke smlouvě o dalších oprávněných uživatelích – rodinní příslušníci – zůstávají dle stávající
smlouvy
stávající nájemce Stojka Josef – nutná výpověď z nájemních prostor v 1.NP levý byt + vyúčtování
odběru vody k datu převzetí předmětu pronájmu – smlouva platná do 31. 03. 2020

USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/4: ÚVV ČSCH pověřuje správce nemovitostí vypracováním nové nájemní
smlouvy na pronájem bytových prostor v přízemí budovy v ulici Havlíčkova čp. 172, Roudnice nad Labem,
s Josefem Stojkou za nájemné ve výši 14 000,- Kč + energie, na dobu určitou od 01. 04. 2020 do 31. 01.
2021, včetně dodatku smlouvy o osobách žijících v domácnosti. Termín plnění: do 29. 02. 2020
Hlasování. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0. (př. Ing. V. Nachtigal nepřítomen)
Nový nájemce pro prostory v 1.NP levý byt:
-

Kotlárová Věra
dohodnutý nájem za celý byt 9 000,- Kč (neplátce) + zálohy voda 1 000,- Kč. Plyn 2 000,- Kč a
elektřina 3 000,- Kč u ČEZ přepis na Kotlára Josefa – nutná plná moc na přihlášení, včetně osobní
součinnosti.
dále do smlouvy umožnit platbu jistiny – ve výši jednoho nájmu a to 3x 3 000,- Kč měsíčně do
úplného uhrazení.
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-

dodatek ke smlouvě o dalších oprávněných uživatelích – rodinní příslušníci: Kotlár Josef, Stojková
Zlatka, Balogová Marie
všichni nájemci mají možnost užívání společných prostor dvorního traktu + prostor kočárkárny

USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/5: ÚVV ČSCH pověřuje správce nemovitostí vypracováním nové nájemní
smlouvy na pronájem bytových prostor v 1.NP – levý byt, budovy v ulici Havlíčkova čp. 172, Roudnice nad
Labem, s Věrou Kotlárovou za nájemné ve výši 9 000,- Kč + energie na dobu určitou od 01. 04. 2020 do
31. 01. 2021, včetně dodatku smlouvy o osobách žijících v domácnosti. Termín plnění: do 29.02.2020
Hlasování. Pro –7, Proti – 0, Zdržel se – 0. (př. Nachtigal nepřítomen)
Pravý byt v 1.NP - platná nájemní smlouva Stojková Nikola do 01. 08. 2020, nájemné 11 000,- Kč bez
energií.
4. Nemovitost Brno Plotní – tiskárna:
-

-

prohlídka této nemovitosti „Tiskárna“ 08.12.2019, za přítomnosti dvou svědků nezávisle na sobě a
to, současného nájemce v bytovém domě pana Petráka a přítele Ludvíka, z diskuse o přítomnosti
vody na podlaze tohoto objektu vyplynul závěr, že skvrny na podlaze jsou olejového charakteru,
popřípadě moči od psů a koček (předložím vzorky a přikládám fotografie skvrn). Oba se shodli, že
vodu v objektu viděli, ale pravděpodobně před několika lety a před rekonstrukcí střechy
v příloze foto střechy, dále př. L. Kesner prošel většinu spojů krytiny a byl nalezen pouze jeden
nezalepený spoj, a to u ventilační hlavice, která je v místě stávajícího WC – levá část objektu, ale
zde nebyl žádný náznak přítomnosti vody

USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/6: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace ohledně nemovitosti Brno
Plotní.
6. Nemovitost Brno Lidická:
Vyjádření př. L. Kesnera k doporučení ÚKK v USNESENÍ 9/ÚVV19/9/10/1:
- předkládám dodatek ke smlouvě o nájmu s nájemcem In & Ex design, z.s., který měl do konce roku
2019 provést uvedené stavební práce a úpravy na části této nemovitosti (toto je zmiňováno ve zprávě
ÚKK v posledním zápisu ÚVV v roce 2019)
- i přes celoroční snahu, aby nájemce v tomto pokročil a začal jednat a opravovat, je výsledek nulový
a tím je potřeba rozhodnout, jak dál postupovat a jestli dodržet smluvní ujednání v tomto dodatku
s ohledem na platební morálku tohoto nájemce
- př. L. Kesner zároveň informuje, že toto sdělení snad bude jasným vysvětlením členům ÚKK,
kterým tento dodatek asi nebyl znám
- dále př. L. Kesner konstatuje, že informace o tom, že nemáme ve smlouvách zapracován požadavek
ÚKK o úklidu prostor před našimi nemovitostmi je oprávněný a ani v jedné smlouvě toto není
zakotveno a nebylo zakotveno ani v minulosti…
- z dostupných zdrojů př. L. Kesner přikládá informace a přílohy, ze kterých můžeme vyvodit, zda
má být ve smlouvách o nájmu zakotveno či ne nebo ne, nutno dále prověřit
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/7: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace ohledně nemovitosti Brno
Lidická.
Př. Ing. M. Kroft navrhuje ukončit nájem za celý objekt a uzavřít novu smlouvu s doktorem, který nás bude
zastupovat v ukončení nájemníků.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/8: ÚVV ČSCH pověřuje správce nemovitostí, aby vstoupil v jednání
s nájemcem In & Ex design, z.s, který je v prodlení s úhradou nájmu a zároveň zpracoval a odeslal
prostřednictvím právního zástupce okamžité ukončení nájemního vztahu pro obě uzavřené smlouvy v této
nemovitosti. Termín plnění: IHNED
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6. Nemovitost Havlíčkův Brod:
-

nutná odpověď Alexandru Betákovi, zástupci našich spolumajitelů této nemovitosti s vyjádřením,
zda jsme ochotni uskutečnit odkup jejich podílů za jimi nabízenou cenu – viz. doručená žádost

USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/8: ÚVV ČSCH ukládá VŘ odpovědět na nabídku spolumajitelů odkupu
našeho podílu s tím, že navrhuje cenu odkupu ve výši 550 000 Kč za podíl.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.

Ad 11) Různé
a. Prezidium EE 31.1 – 02.02.20020
VŘ informuje o průběhu příprav a o programu. Pozváni jsou i bývalý předseda ČSCH a místopředseda EE
Ing. J. Kratochvíl a bývalý generální tajemník ČSCH př. S. Petržílka.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace k Presidiu EE konaném
31.01. – 02.02.2020 v Praze.
b. Generální zasedání květen 2020
VŘ informuje o průběhu příprav a programu. Jako doprovodný program je předjednána návštěva ZOO a
Botanické zahrady v Praze. Je doporučeno doplnit program i o návštěvu historického centra Prahy
s průvodcem a o možnost výletu do Kladrubského hřebčína.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace k pořádání Generálnímu
zasedání v květnu 2020.
c. Mezinárodní školení posuzovatelů králíků v Solenici
Př. MVDr. M. Martinec informuje o průběhu příprav zasedání posuzovatelů a plánovaných nákladech na
tuto akci. Hlavní kontaktní osobou je př. MVDr. M. Martinec. Žádá o doplnění týmu o př. J. Vilhelma a př.
Ing. R. Novotného. Dále navrhuje zkoordinovat Solenici a evropské generální zasedání – příprava dárků,
Becherovka, tisky materiálů (poznámkový blok), tisk programu akce. Do dárkové tašky vložit i remitendy
časopisu Chovatel. Bude potřeba asi 30 klecí, stolů 22 ks apod.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/3: ÚVV ČSCH pověřuje př. J. Vilhelma a př. Ing. R. Novotného k zastoupení
ÚVV ČSCH na mezinárodním školení králíků konaném v březnu 2020 v Solenici a pověřuje VŘ svolat
schůzku realizačního týmu mezinárodního školení posuzovatelů králíků v termínu do 10.2.02020.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
d. Nový vzorník králíků
Př. MVDr. M. Martinec informuje o průběhu příprav tisku nového vzorníku králíků. Do konce března by
měl být hotov a vytištěn.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/4: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace ohledně příprav tisku
nového vzorníku králíků.
e. AK Kučera
VŘ informuje o projednávaných případech.
-

Židenice – poštovní holubi
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USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/5: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace ohledně projednávaných
případů kanceláří AK Kučera.
f. Stav nedoplatků a závazků
VŘ informuje o stavu pohledávek k dnešnímu dni.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/6: ÚVV ČSCH bere na vědomí stav nedoplatků a ukládá VŘ poslat členům
ÚVV ČSCH i stav závazků.
g. Doručená pošta (VŘ)
VŘ informuje o stížnostech doručených na sekretariát ÚVV ČSCH.
I.

Stížnost na ÚKPMCH ohledně vyhlášení Olympiády – text vč. první stížnosti k danému tématu
členové ÚVV ČSCH obdrželi e-mailem před zasedáním.

Zvednuty účastnické poplatky z 500,- Kč na 1 000, - Kč, obdobně ostatní poplatky, zrušení některých
odborností (ovce a kozy, psi a kožešinová zvířata). Porušení Organizačního řádu. Nelibost způsobila i
změna místa konání 52. CK Olympiády.
-

Poplatky
Byly zvýšeny z důvodu pokrytí nákladů. V rozpočtu je plánováno 150 000, - Kč, náklady jsou
minimálně o 100 000, - Kč vyšší.
Zrušení odborností, které nejsou součástí ČSCH.
Bylo jednáno se Svazem ovcí a koz a ČMKU – nepřispějí nám finančně ani formou dotace
zkoušejících komisařů.
Změna místa konání
Na původním místě se měla 52. CK Olympiáda MCH konat pod patronací ZO ČSCH Mikulášovice
v RS Tomášově. Ti místo nezajistili a navíc ZO ČSCH Mikulášovice nemají ani objednané členské
příspěvky (natož zaplacené).

Po dlouhé diskusi členů ÚVV ČSCH se předseda Mgr. O. Matouš rozhodl, že svolá schůzku se zástupci
ÚKPMCH.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/7: ÚVV ČSCH ukládá VŘ oznámit ÚKPMCH, že nejsou oprávněni měnit
podmínky olympiády mladých chovatelů.
Hlasování. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 1.
II.

Stížnost ohledně pronájmu skladovacích prostor v Dubu nad Moravou

Požádat vedení družstva, aby nám sdělili, zda mají stále uzavřenou smlouvu s p. Ing. Uhlířem a zda je
oprávněn nám fakturovat za pronájem skladu v roce 2020.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/8: ÚVV ČSCH bere na vědomí stížnost ohledně pronájmu skladovacích
prostor v Dubu nad Moravou doručenou p. Ing. Uhlířem. Př. V. Uličný – předseda ÚKK zjistí situaci a na
příštím zasedání nás bude informovat.
III.

Stížnost členů ZO ČSCH Chodov2

Stížnost bereme na vědomí a domluvíme se ZO ČSCH Chodov2 termín schůzky k projednání této stížnosti.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/9: ÚVV ČSCH bere na vědomí stížnost členů ZO ČSCH Chodov 2, předseda
ÚVV ČSCH Mgr. O. Matouš s nimi domluví schůzku, které se zúčastní i př. Ing. M. Kroft.
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IV.

Stížnost na prodaného kocoura s jedním varletem

Byla stanovena komise k posouzení případu ve složení př. Ing. M. Šanda, předseda ÚOK koček, př. Mgr.
O. Matouš, př. Ing. R. Novotný.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/10: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o průběhu řešení stížnosti prodeje
kocoura s jedním varletem a ustanovuje komisi ve složení – př. Ing. M. Šanda – předseda ÚOK chovatelů
koček, př. Mgr. O. Matouš, př. Ing. R. Novotný.
h. Ocenění chovatelů a ZO
1. Čestná vlajka – obci Troubky
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/11: ÚVV ČSCH schvaluje udělení čestné vlajky obci Troubky.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
2. Čestné uznání – ZO ČSCH Ivančice
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/12: ÚVV ČSCH schvaluje udělení čestného uznání ZO ČSCH Ivančice.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
3. Čestná vlajka – ZO ČSCH Sedlčany
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/13: ÚVV ČSCH schvaluje udělení čestné vlajky ZO ČSCH Sedlčany.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
i. Vyjádření JUDr. M. Danišoviče
JUDr. M. Danišovič oznámil členům ÚVV ČSCH svoji rezignaci na funkci předsedy Ústřední rozhodčí
komise.
- Př. Ing. M. Kroft informuje o tom, že si není jist, zda rezignací podanou před ÚVV ČSCH působení
př. JUDr. M. Danišoviče ve funkci předsedy Ústřední rozhodčí komise opravdu končí. Domnívá se,
že dle stanov a obecných předpisů je rezignace účinná až v okamžiku, kdy ji vezme na vědomí
orgán, který ho do funkce volil a tuto pravomoc má pouze VH.
Dodané prohlášení JUDr. M. Danišoviče:
JUDr. Danišovič Michal oznámil rezignaci na funkci předsedy Ústřední rozhodčí komise ČSCH, do které
byl zvolen XXVIII. VH ČSCH. Jako důvod uvedl, že v souladu s ustanovením § 263 NOZ lze úkoly ÚRoK
plnit v rámci Kontrolních komisí hlavního a pobočných spolků a z ekonomických a věcných důvodů není
v hodné vytvářet další komise jak na hlavním, tak na pobočných spolcích. Navíc personální obsazení nově
zvolené ÚRoK, podle jeho přesvědčení, nedává předpoklady pro odborné a tím i objektivní rozhodování
možných sporů. I současné znění Stanov ČSCH umožňuje rozhodovat případné spory kontrolními
komisemi hlavního a pobočných spolků.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/14: ÚVV ČSCH bere na vědomí rezignaci JUDr. M. Danišoviče na funkci
předsedy rozhodčí komise.
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Ad 12) Diskuse
Př. Ing. V. Krůta – stěžuje si na půlstránkové velebení přítele Mlaskače v časopisu Chovatel.

Ad 13) Závěr jednání
V 17:17 hod. Mgr. Ondřej Matouš jednání ukončil. Termín dalšího zasedání ÚVV ČSCH nebyl definován,
bude členům zaslán e-mailem.

__________________________________

_________________________________

Ing. Radek Novotný, v. r.
místopředseda ÚVV ČSCH







Mgr. Ondřej Matouš, v. r.
předseda ÚVV ČSCH

Zapsala: Kateřina Karlíčková
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 04. 02. 2020
Ověřování ukončeno: 21.02.2020
Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.
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